
רצד

 ג'הלק
 בסנטימטרים האמה אורךקביעת

 אורך ממידות האמה אורך את לחשב נוכל שמהם מקורות למצוא נשתדל אלובפרקים
 קדמונינו. ידי על לנושניתנו

 קט"ופרק

 הארץ כדורהקף
 אחרים ובראשונים ברמב"ם בתלמוד, במקורותינו נמצאות כדור-הארץ הקף על ןידיעות

 הגמרא שדברי שיטען הקורא עם מעימות להמנע בכדי וחוט-השני. מקנדיה יש"ר לספריועד
 והראשונים הרמב"ם דברי וכי כפשוטם, מובנים להיות נועדו שלא ויתכן הם, אגדהדברי

 ובמידת המעלה באורך לדייק יכלו ולא שיתכן ערביים, חכמים דברי על מבוססיםהאחרים
 חוט- מדברי דווקא אתחיל למדי, מדוייקים היו שלהם הנתונים חוקרים, לדעת כי אםהכדור,
 לסה"נ, 1676 שנת היא ה'תל"ו, בשנת בחייו לראשונה שנדפס בכרך, יאיר חיים לרבנוהשני
 עסק ובקבלה, בתורה גדולתו מלבד רבנו, הגדולות. הגיאוגרפיות התגליות לאחר רבותשנים
 ב"שם-הגדולים". החיד"א עליו שכותב כפי ותשבורת, בהנדסה היה ובקי התכונה, בחכמתגם
 דבריו מהווים הט"ז, תלמיד הלוי, שמואל הרב דורו, בן שחבר "נחלת-שבעה", הספר עםיחד

 שעליה התשובה ההלכתיים. והמשקלות המידות לחקר יסוד חבורי וחות-יאירבחוט-השני
 מידוי: בדיני הלכה בקביעת אלא עוסקת, היא ודרוש אגדה בדברי לא זה, מאמרמתבסס

 אנציק'לפי
בריטניקהתיאור

הערותאינדקסלפיהמקוםהמקור
לאטלסהמקורהמתואר

 לחציקירוב '31046 צפונית מעלות32ירושלים פי"א סוףרמב"ם
 הקרובהמעלה הנישווהמקו קדוש-החודשמהלכות

'12005 מעלותי"ב ברוחבמרחק בראשיתאבן-עזרא,
 ללוקאמירושלים י'ל"ג,

 דפוסטעות'24055 זורחתהשמש באורךמרחק שםמנ"ל
 וב' שעהצ"ל שעהבירושלים ללוקאמירושלים

שליש לרקא לפניושליש
'37055 צפונית מעלות38קורדובה ן' חסדאימכתב
 המשווהמקו הכוזרי למלךהפרוט
'44012 צפונית מעלות44קונסטנצה שםונ"ל

)בבולגריה-רומניה(

 ערים מקום בקביעת דיוקם את המראים הראשונים, מספרי שנאספו נתונים - ב"הטבלה
 הארץ.בכדור

 האמה-, אורך לקביעת כמקור הארץ כדור "היקף ממאמרי קלים כשינויים מועתק הכא הפרק סוף עד מכאן1.
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רצה קטופרק

 ב"חוט-השני", מהאמור הנובעות המסקנות את שאציג לאחר רק והמשקלות. הנפחיםהאורך,
 הדיוק מידת על נמרץ. בדיוק שיעור לאותו מגיעות הנ"ל והראשונים הגמרא שמידותאראה

 כ"ה. מטבלה ללמוד ניתן הראשונים, שלהגיאוגרפי

 מתקופות מדענים הערכות של סיכום יש מקנדיאה יש"רי להרב ה'2 גבורות בספרא.
 בלשונו: מביאו אני כדור-הארץ. היקף עלשונות

 וקצתם מאד הדעות משתנים כן ומתחלפים רבים הארץ הקף חקירת שאופני"וכמו
 לשמים בשני ארסטוט' שהזכיר הקדמונים דעת הוא כאשר הרבה מהאמתרחוקים
 א' במאמר קליאומידיס ודעת מילין 50000 ר"ל סטאדיאה 400000 הקפהשחשבו

 חשבן קצת. לדעת ואיפרכוס, מילין. 37500 לומר רצוני שטאדיאה 300000שהיא
 אמרו ואחרים מילין. 31500 לומר, רצוני שטדיאה, 252000 שהואכאירטושתיניס

 חשבוהו הערביים וקדמוני מילין. 34625 ר"ל שטאדיאה, 277000 לדעתושאיפרכוס
 וקצת מילין 20400 יחשבוהו הנשפים בס' ואלאצין כספרו אלפרגאן אבל מילין,24000

 רוב אבל לאמת. קרובים יותר דבריהם ונראים מילין, מ-19080 יותר לאמהאחרונים
 ההקף שכל פרסאות ט"ו מעלה לכל ומצאו יבשה ררך הן ים דרך הן בחנוהאחרונים

 בו מחזיקים שהערכיים אלפרגאן לשעור קרוב והוא מילין, 21600 ר"ל פרסאות,5400
 לחוף הקרובים שינגר בעמקי אומנים ושלח בענין מאד דקדק אלמאנון שהמלךבאמרם
 ]צ"ל 56% מעלה לכל ומצאו מאד וחקרו ביושר למרחוק הרואה יביט ששםהים

 שוות אינן שהמדות באומרם הדעות כל ליישב חושבים רבים והנה לבד. מיל56%[
 שבין המהלך מדידת בדקדוק תלוי שהכל לי והנראה קרובים4. או מסכימיםושכלם
 הטעות. נרגש ואינו מאד יתרבה קט ודבר הזה, החשבון כל בנוי שעליו למקום,מקום

- 1 עמודים תשל"ז, שבט - בתורה-ומדעשפורסם  במאמרו המופיעים השמות כ"ט. דרגה ה'. גבורות . 2 . 18 
 יוצא ]כך שני בית חורכן לפני שנה כ-200 שחי יווני אסטרונום - Hipparchus איסרכוס,הם:

 אכל שני. לבית ר"ה - אכרכוס של זמנו את ששם סבאי( כן יהודה ד"ה לפני א', )מאמר ספר-יוחסיןמדברי
 דעת וכן שני, לבית קל"ו בשנת שהיה כתב, גדול( כהן יוחנן המתחיל )דבור כןלפני
 ספרית של הספרן היה הוא - Erathosthenese אירטושתיני, תקל"ד-אברכוס([. 1ג"א סדר-הדורותבעל

 המרחק פי על הארץ כדור היקף את חישב ליוונית, התורה תרגום את לבקש השני תלמי למלך ויעץאלכסנדריה
 בזמן כנראה שחי יווני אסטרונום - Cleomedes קליאומידיס, לסווגה. אלכסנדריה בין כמעלותוההפרש
 Claudius בטלמיוס, ליצירה. הרביעי לאלף הששית במאה ערבי כיליף אל-מאמון. צ"ל - מאנון' אלהמשנה.

Ptolemaeus- ידי על שנקראו והגיאוגרפיה, התכונה ספרי את וחבר עקיבא רבי בתקופת באלכסנדריה חי 
 חונן. בן יצחק היהודי החכם ידי על לערבית מיוונית תורגם ספרו הגדול. החבור כלומר, "אל-מג'סט",הערבים
 כ-1000 לפני לעברית תורגם "אל-מג'סט" ללטינית. מערבית יהודי חכם העתיקה לסה"נ ה-15 המאהובסוף
 ה-12 מהמאה ערבי חוקר היה )אל-חסן( אלאצין לרמב"ם. המשניות לפירוש בהקדמה גם מוזכר הספרשנה.

 רומז )אליהם הנשפים בספר דבריו את מקנדיא יש"ר מזכיר ה' בגבורות ל"ב מדרגה בסוף הנוצרים.לספירת
 השמש אור את המחזירים הקטורים גובה את מחשב הוא בו א'(, משנה פ"א ברכות המשניות, בפירושהרמכ"ם

 לספירת העשירית במאה מפורסם ערבי אסטרונום היה אלפיגאן קי"ט(. לפרק 1 הערה )ראה השמשותבין
 252-250 בעמודים בק החוקר ע"י גם מובאות אל-ממון הכ'ליף בימי שנעשו המדידות תוצאותהנוצרים.
 רופא שלמה יוסף 3. ערביות. באמות דן הוא בו בפרק 6( הערה ע"א פרק לעיל, המתואר)מספרו

 בחיי שהודפס הראשון, בדפוס השתמשתי שפ"ט. משנת הסכמות עם בחייו הודפס קנדיאה. איש)דילמדיגו(
 של ההיסטוריה על בספרו .4א( ))88111 ביילי מ. גם תומך זו בגישה 4. חוט-השני. בעל לפני והיההמחבר

 הלאומית בספריה )נמצא פריז-modcrne l'astrnonomie de ,Histoire 1779 המודרנית,האסטרונומיה
 כתוב הספר שונות. אורך מדות בין ליחסים שוים שונים ממצאים בין שהיחסים מראה הוא א' בכרךבירושלים(.
 Altertumswissenschaft Classischen der Realencyclopidie Paulys : גם ראה בשלמוהו. לקראו והתקשורצרפתית
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 תורה של ומשקלותמדותרצו

 שהוא בטלמיוס דעת אחר כעת ללכת הסכמתי עכ"ז כאחרונים, דעתי כיוגם
 180000 שהניחו הארץ ברושם לו הקודם מרי"נוס לדעת הסכים שלובגיאוגרפיאה
 מילין". 22500 ר"לשטאדיאה

 והקף האמת, אל כוונו מקנדיאה יש"ר של בזמנו החוקרים שאמנם לכל, ידועבזמננו
 מעשר כאחד הוגדר שהמטר בזמן היה שידוע מה עם כמעט, זהה מצאוהו, שהם כפיהכדור,
 למעשה שחשבו. כפי מדויק לגמרי אינו שהמספר נמצא ]אח"כ כדור-הארץ הקף מרבעמליון
 הקפה לבין ק"מ כ-40,076.5 שהוא קו-המשוה, לאורך הארץ הקף בין קטן הבדל גםיש

 אליו[. נתיחס ולא קטן ההבדל ק"מ. כ-39,941.5 שהוא לקו-המשוה,בניצב
 בברכות: הראשונה המשנה על בתוספות-יום-טוב גם כתוב אלו בדבריםכיוצא
 פרסאות". ט"ו מעלה ולכל מעלות ט"ו שעה לכל"...כי
 זהה הנדון שהמיל הרי מיל, 60 שהם פרסאות, 15 מעלה לכל מצאו וה"אחרונים"מאחר

 את המגדירים ]יש מטר 1852 והוא ממעלה, מששים אחד כחלק המוגדר ימינו, של הימילמיל
 למצוא עלינו כעת מאד[. קטן ההבדל מטר. 1853.184 שהם אנגלי, רגל כ-6080 הימיהמיל
 ההלכתית, האמה אורך את נדע וכך האמה, 2000 בן ההלכתי למיל זה מיל שבין היחסאת

 הוא שבהן המדות את מקנדיאה יש"ר הרב בפנינו מציג א"' ב"מדרגה ספרו,בתחילת
 כדלהלן: הן המדות בספרו.משתמש

 ד' שהם רגלים אלף כ' ר"ל מיל, מארבעה היא נהוגה, היותר והיא אשכנזית,"פרסה

 פסיעות".אלפים
 פאסו". ונקראת רגלים חמש בת היאה"פסיעה
 אול"נה". או קובי"טו ונקראת טפחים, מששה ר"ל ומחצה, רגל שעורהה"אמה

 טפחים". ארבעה הוא פיס הנקראתה"רגל
 ברחבם". אצבעות ארבעה שעור הואה"טפח

 או טפחים 20,000 מכיל הרב, מודד שבה האשכנזית מהפרסה רבע שהוא המילובכן,
 הוא הטפח כן ואם מטר, ל-1852 שלו המיל שוה למעלה, הוכחנו שכבר כפי אמות. 333,נ4ל

 תשיעיות חמש או ס"מ 55.56 - טפחים ששה של והאמה סנטימטר, 26'9 = מטר2/20000י"1
 מטר.של

 אנו כאן הש"ס. של ההלכתית לאמה זהה כאן האמורה האמה כי להוכיח, לנונשאר
 המדות בשעורי הדנה בו. קצ"ז בתשובה אשר חוט-השני, בספר גדול סיועמסתיעים

 י : כתובוהמשקלות,
 א' מדרגה ע"ב קמ"ב דף ה' גבורת בספרו כתב מקנדיאה יש"ר מהר"ר הפלסוף"והרב

 רגלים ה' פסיעה ובכל פסיעו' אלף מיל ובכל מיל ד' היא נהוגה היותר אשכנזיתדפרסה
 שתי מהלך ש" גדולות פרסאות הרב שנקט וחכם ראה עכ"ל טפחים ד' בת רגלוכל

 פ' דיריה לפרסה וחשוב צא גבר ומצעדי רגלים פיסוק כח בכל ר"ל פסיעה ופי'שעות

 פרסאות יוד יום מהלך לדרז"ל ג"כ מכוון אמה אלף פ' דיום שעות ולי"ב טפחי'אלף
 הם הרב של וגירסאות טפחים אלפים מ' שעה לכל טפחי' אלפי' מ"ח שלהקטנים
 דש"ס". יוד הם מהם שוי"וגדולים
 הרב של האשכנזית מהפרסה 0.6 היא הש"ס של ההלכתית שהפרסה למדים,נמצאנו

 טור 5. נכונים. הקדמונים שנתוני מההנחה יוצאים זה, בספר אגו, גם Stadion. ערך 1929,משנת
 כאן מהחשבון לנו שיצא האשכנזית הפרסה אורך תש"ל. - סופר חת"מ מכון בהוצאת מ"א שלפני כעמודראשון
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רצז הארץ כדור הקף / קטופרק

 0.6 הוא דש"ס המיל שגם הרי מילין, 4 בנות הן הפרסאות ששתי וכיון מקנדיאה,יש"ר
 ההלכתי המיל כן, אם מטר. 1852 של הימי המיל שהוא יש"ר. הרב ידי על המוזכרמהמיל
 שהאמה הרי אמות, 2000 ההלכתי שבמיל כיון מטר. 11 1 1.2 = מטר 1852 כפול 0.6הוא

 יש"ר הרב משתמש שבה לאמה זהה יהיא מטר' של 9/י שהם סנטימטר, 55.56 היאההלכתית
 מילימטר". 23.15 - והאצבע ס"מ 9.26 הוא הטפח זה, לפיבחשוביו.

 לספר כנספח כלל בדרך המודפס הכוזרי, למלך שפרוט אבן חסדאי ר' שכתב במכתבב.
 בעל שבצע טעויות-הדפוס של תקונים עם בחוט-השני גם המצוטטת פסקה מובאתהכוזרי.

 חוט-השני:7 גרסת כאן מועתקתחוט-השני.

 מעלה וכל וכו' מעלות תשע ישוב, אחריו אין אשר הגדול הים ובין הזאת המדינה"ובין
 שש מעלות בט' נמצא אמה אלפים ג' מיל וכל מיל ידות ושתי מיל ס"ו בארץמהם

 מיל".מאותי
 כדור-הארץ, של המעלות ל-360 מיל 24,000 לנו נותן למעלה, מיל 66% של זהחשבון

 בהלכה, הרגיל למיל בנגוד אשר גיאוגרפי9 מיל כעין מיוחד, מיל על למדים אנו כאןואולם

 במור-וקציעה שהיעכ"ץ מצאתי, עוד 6. אפשר. עוד ד"ה כ' ענף ע"ה סימן כמנחת-כרוך הנתון לזהמתאים
 חכמים שערו פרת. עד מירושלם זה אורך "ומהלך : כתב א'(, טור י"ז )דף ומהלך ד"ה א"י, ישוב בגדר ש"ז,סימן

 ]דברים פרסאות עשר ליום. אדם במהלך חז"ל. חשבון לפי חכמים של פרסאות ק"ן שהם יום. ט"ו דרךבתענית
 ומהלך לפרת, מגיעים הט"ו שביום אלא יום. ט"ו מהלך שזה בגמרא אמרו לא מקום בשום שהרי תמוהיםאלו
 שלהם. קטנות פרסאות אמנם והם כאן[. לעניננו נוגע זה אין אבל קל"ד, פרק לקמן, ועיין שבתות, שתי כוללזה

 אלו במדינות כי בינוני. אדם במהלך עולות הן וכן הללו. צפוניות ארצות של גדולה פרסה חצי לערךהפרסה
 מ"ש להר"מ לו יצא שמכאן ונ"ל אחד. לחשבון עולה שהכל כה. יום לדרך פרסאות חמשהמחשבין
 פרסאות ע"ה עולות מעלות. חמשה רחבה כל נמצא מעלות. ל"ה עד משלשים א"י רוחב שהניח מהק"ה()ספי"ח
 קצה לכל מירושלם הם שאמרו, הימים 15 הרי מובן, לא זה ]גם יום" ט"ו מהלך שהן קטנות. ק"ן אוגדולות
 חזיזן, מעלות חמש עולות גדולות פרסאות שע"ה מדכתב כאן[. לנו נוגע זה אין אכל לקצה, מקצה לאמא"י,

 וס"ל החוט-השני, על פליג התלמודיות הפרסאות ובגודל חוט-השני, כשל אשכנזיות, הן אלושפרסאות
 לדעת התלמודי המיל יהיה זה ולפי מהאשכנזית, חוט-השני[ כדעת 0.6 ]לא 0.5 אלא אינה התלמודיתשהפרסה
 לאורך ביותר הקטן השיעור זה מ"מ. כ-19.3 - והאצבע ס"מ, כ-46.3 לדעתו והאמה מטר, כ-926 רקהיעכ"ץ
 היוונית לאמה מאוד קרובה זו שאמה לציין מענין מהאחרונים. שהוא מי אצל שראיתי והאצבע,האמה
 סעיף י"ר פרק סעודה בהלכות ששנו הדברים הסעודה, )הנהגת בסדורו ס"מ. 46.2 היתה החוקריםשלדעת

 אחת. ביצה אפילו עולה אינה באצבעות[ ]הנמדדת שהרביעית נראה בעין עין כי היעב"ץ, כותב הטוב( כרכתח'
 הרמב"ם, דברי את כן[ אחרי קטעים ]כ-3 מביא הוא שלו. מהרביעית % מחשבון היוצאת לביצהכונתו

 % דהיינו זמנו, של לדרכמה שוה הרמב"ם של שהדרהם חושב והוא דרהם, כ"ב[ לא ]כצ"ל, ב"ו -שהרביעית
 לכ-65 והביצה סמ"ק, לכ-1~97 יוצאת שהרביעית כך גרם, כ-15 היו ההם כארצות בזמנו הנפוצים הלוטיםלוט.

 ביצה שאפילו שכתב שמה לומר, וצריך סמ"ק, ל-77.64 יוצאת מ"מ 19.3 של מאצבע המחושבת רביעיתסמ"ק.
 מה אכל וחצי. ביצה ולא אחת, מביצה יותר קצת רק בה שיש לומר ורצונו הגזמה, לשון הוא בה, איןאחת
 על שהרי זה, עם יפה עולה אינו משלנו, גדולים גודליהם שהיו לומר שצריך שם, בסדור רבדיו. בתחילתשאמר
 קטנה. האצבע היתה בזמנם שגם מוכח ומכך אשכנזית. פרסה חצי אלא שאינם כתב, חז"ל של הפרסאותחשבון
 מקומו. של מהפרסה חצי היא מקום בכל בתלמוד האמורה שהפרסה כתב, י' דף תענית על בהגהותיו גםוצ"ע.

 מה עם גדולות. פרסאות ל-5 יום מהלך לחשוב הללו כמקומות שנוהגים שכתב, מה את להתאיםבכדי
 יום מהלך חשבו שכמקומו לומר, צריך שעה, למהלך אשכנזית פרסה חצי לחשוב שנוהגים בחוט-השני.שכתוב
 המצויין מהעמוד הראשון בטור הנזכרת, בתשובה 7. קמ"ג. לפרק 10 הערה לקמן ועיין בלבד. שעותל-10
 כתבתי כך 9. שגיאה. שזו ברור מיל". אלף מאות "שש היה התקון לפני 8. הנ"ל. בהוצאהמ"א

 מקום שיש ראיתי הקליריות, המדות על הפרק את שכתבתי לאחר . ו בהערה המוזכר במאמר העיון,כתחילת
 2000 של כמילין משתמש עצמו שהקליר אף זרתות, 3 בנות אמות 2000 לפי מחושבים כאן שהמיליןלומר,

 בין אמות כ-2000 מוגדר שהמיל יתכן אבל מ"ר(, פ"ו )יומא במשנה המוזכרים הם שאלו מפני קטנות,אמות
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 תורה של ומשקלותמדותרצח

 72 מקבלים אנו הארץ לכדור שמסביב המיל 24,000 עבור אמות. 3000 אלא 2000 לאמכיל

 55.56 או מטר של ל-9/י האמה לנו יוצאת שוב מטר. מיליון 40 כאמור שהם אמות,מיליון

ס"מ.

 24,000 הוא כדור-הארץ שהיקף כתב, לפירוש-המשניות, בהקדמתו הרמב"ם, גםג.

 בגמרא:1י שנאמר למה גם מתאים זהמיל0ן.
 עלמא", הווה פרסי אלפי"שיתא

 הרגיל למיל לא הכונה כמיל ואולם כרגיל, מיל ל-4 הגמרא מתכונת שבפרסה נבין,אם
 אמה. 3000 של ההיא, בתקופה הגיאוגרפים של למיל אלאבהלכה,

 קט"זפרק
 תוכיחבירה

 השטח בחקר העוסק נ"י. קוזניץ מאיר ר' המהנדס לידידי, הנ"ל החשבון עלכשספרתי
 הבית, הר של החצונה בחצר צבאי בתפקיד כשהיה כי הוא, י לי ספר הבית, להרשמסביב
 ממולא לשער המובילות המוגרבים לשער משמאל אשר במדרגות ירד כדין, שטבללאחר
 השער צריך אמנם ואם מטר, כ-5.55 היתה המידה השער. את ומדד המערבי, שבכותלאבנים
 כדברינו. זה הרי 2, המשנה מן שמשתמע כפי אמות עשרלהיות

 מסכת מאחרי ב' טור ראש נ"ה )דף ראה כן אחר ד"ה לפירוש-המשניות, הקדמה . 10 קטנות. וביןגדולות
 בשם שכתב צ"ו, שאלה אלאשקר מהר"מ שו"ת וראה א'. צ"ד פסחים . 1 1 וצלומיו(. וילנא בדפוסברכות
 ליתא ולרבא, לעולא תיובתא יהודה דר' דפסחים ברייתא דהך גב על דאף "ודעו : גאון האי ורב גאון שרירארב
 כפרק כתב כפו"פ כעל הרב גם פרסאות. 6000 שהעולם רבא, לדברי מתאימה הגמרא ומסקנת ברייתא".להך

 שאמרו ע"ה, רבותינו האמת חכמי עם הכוכבים חכמי הסכימו "וכן הרביעי: בפלך היא ירושלים ד"ההשישי
 ויהיה ועוד, אחת, מעלה של מילין שהם ס"ו, על הגלגל, חלקי שהם ש"ס, כפול עלמא... הוי פרסי אלפישיתא
 מילין שהם ד'. על כ"ד חלק מיל, אלף כ"ד אל יעלה 'ועוד' ועם וס', מאות וז' אלפים כ"ג הכפל מןהעולה
 פרסי". אלפי שתא והוו אחת,לפרסה

 וכתב 8. הערה ג' אות ג' בפרק קורן מנהם זלמן המהנדס הרב לידידי חצרות-בית-ה' בספר גם דבריו הובאו .1
 קורן הרב תרגם זה ואת אינץ', ועשרה רגל שנים-עשר( לא )כצ"ל, 18 כתוב וורן ושל וילסון של שבתרשיםשם

 לא הנראה. כפי השערה. על מבוססת שנתן שהמידה לי נתברר וילסון, של בספרו לכשעינתי אבל מטר,ל-5.74

 לחזוק הבית בהר מידות כמה שהביא קורן, הרב של ספרו של הנ"ל ג' בפרק ועיין הפתח. את למדוד בימיויכל

 הר על תוספת שהיה מהאיזור היה הנזכר שהשער שיתכן שם, כתב אבל ס"מ, 56 בערך היתה שהאמההדעה

 אמה שח"ק לומר, ממילא נאלץ האמה, את להקטין נרצה אם ובאמת משם. ראיה כך כל ואין המקודשהכית

 כדאמרינן אמות מ-10 יותר היו לא סתם ירושלים שערי שגם כתב, קורן שהרב אלא זה, לשער מגיעיםאינם
 במידות שאמדו מה ולפי מטר, כ-9.8 אלא אינו השער שגובה ממה להקשות שאין כתב, עוד א'. עמוד ע"הבב"ב

 שהשער ג'. א', למידות בפירושו כתב הרא"ש כי לאמה. ס"מ 49 רק יצא אמה, 20 השערים שגובה ג',ב',
 ו'. ד' מדות 2. היה. קטן המערבישככותל

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



רצט

 קיןפרק

 הרמב"ם לפי המעלהאורך

 ; הרמב"ם:נתב

 זה חשבון דרכי כל עשינו שביארנו, כמו ישראל בארץ אלא תהיה לא שהראיה"ולפי
 ימים שבעה או ששה בכמו אותה הסובבין המקומות ולשאר ירושלים עיר עלבנויים
 הקו מתחת נוטה הוא זה ומקום דין. בבית ומעידים ובאים תמיד הירח את רואיןשבהן
 וכן 2. כ"ט ועד ל"ה עד מעלות ל"ב בכמו צפונית רוח כנגד העולם, באמצע המסבבהשוה
 כ"א". ועד כ"ז עד מעלות כ"ד בכמו מערב רוח כנגד הישוב2" מאמצע נוטההוא

 זה שלשון נראה ימים. שבעה או בששה הכוונה מה להבין עלינו בחשבון, שנמשיךלפני
 שוה אינו לדרום( )מצפון הרוחב קוי בין שהמרחק אלא לשבעה, ששה בין לומר: באהלא

 מעלות שבין המרחק יחס יהיה עגול, עולם של בהנחה למערב(. )ממזרח האורך קוי ביןלמרחק
 קו את נקח אם בלע"ז(. cosine )קוסינוס הבקע תשלום כמו הרוחב מעלות שבין למרחקהאורך
 תשלום כמו הרוחב, למעלות האורך מעלות בין היחס יהיה כבערך'320, ירושלים שלהרוחב
 '31046, לפי כ-1.1%. של סטיה תוך בקירוב, 6/7 שהם 0.848048, דהיינו 320, שלהבקע

 מיחס לאלף חלקים כ-8 רק של סטיה שנותן מה 0.85020, - היחס .יהיה יותר, למדויקהנחשב
 שלש הוא ביניהם שההפרש רוחב קוי שני בין שהמרחק להבין, צריכין אנו זה לפי ל-7. 6של

 3 חז"ל בדברי נחשב יום מהלך למעלה. ימים 1~2 מהלך שנותן מה ימים, 7 מהלך הואמעלות,

 יום למהלך יוצא כך אמה. 2000 הוא בהלכה המוזכר מיל וכל מיל, 4 בנות פרסאותלעשר
 360 שהוא העולם, הקף אמה. 186,666% - יום לל2 כאמור שהיא ולמעלה, אמה,80,000
 מליון כ-40 הארץ כדור הקף את נקח אם אמה. אלף ו-200 מליון ל-67 זה, לפי יוצאמעלות,
 ס"מ. 59.52 - האמה עבור נקבל בקירוב,מטר

 משנת 4 מי-נדה בקונטרס המודפס אצבעות 2 בן לקו בקירוב מתאים זה ששיעור לצייןיש
 משהו. ועוד ס"מ 59 בת אמה יוצאת משם שגםתק"ב,

 הרמב"ם מדברי ללמוד שרצינו לשיעור מתאים הזאת האמה שיעור אם עיון, צריךועדיין
 בעוד הארץ, כדור להיקף אמות 67,200,000 הרמב"ם מדברי לנו יצא כאן המשניות.בפירוש
 אמות. 72,000,000 יצא קט"ו, פרק בסוף דבריו את שהקמנו כפי המשניות,שמפירוש

 ל"ה עד מל' משתרע א"י שכנגד שהאסור כתב. י"ח וכפרק 2. י"א. פרק סוף קדוש-החודש הלכות .:
 למרחק שוה משכם )שמרחקו מקדש-נפתלי המרחק שיהיה יתכן, איך שהקשו, זמנינו. ממחברי ישמעלות.
 - "ושלשת ט'(: דף סוף )מכות בגמרא מובא והרי מחברון, שכם ממרחק גדול הצפון לגבול מחברון(שכם
 כמקדש לקדש ומשכם לקוש כמשכם לשכם ומחברון לשכם כמחברון לחברון מדרום שיהא משולשין,שיהו

 המרחק שלוש כי ממש. כה אין קושיתם וכל ישראל. ארץ מתחומי מקצתם הפחיתו זו קושיא ומפנילצפון".
 רוצח- מהלכות ח' בפרק הרמכ"ם שכתב כמו המקלט, ערי את יהושע שקדש בזמן שהיה המצב לפינעשה

 בשוה", משולשות שהיו עד הפרשתן בתחילת מקלט מערי ועיר עיר כל בין מושחין "וכן : ו' הלכהושמירת-נפש
 אף כ'(. )יהושע המקלט ערי את להפריש מיוחד לצווי יהושע חכה לכן ואולי ישראל. ארץ כל נכבשה טרםואז

 ב' אות ראה 2א. המקלט. ערי את יפריש הכבוש של שלב באיזה ידע לא כי בתורה, מפורשת זושמצוה

 שיבא "שאפשר אדם מהלך זהו ד'. הל' פ"ז אבל הלכות רמב"ם צ"ד: ע"ג. פסחים 3. קכ"ב. פרקבסוף
 מהליכה מהירה להליכה מחושב שהוא או מהלילה. חלק גם היום מלבד כולל זה שחשבון יתכן אחד".ביום

 הל' קרבן-פסח מהלכות )פ"ה מיל 30 רק בנחת ללכת הרמב"ם לדעת אפשר השקיעה עד החמה מהנץ"בנחת".
 כא שאינו שיעור בשליש, גדולה האמה תצא מיל, 30 של ליום הרמב"ם כוונת קדוה"ח בהלכות אםט'(.

 תק"ב. בשנת בליוורנו הדפיסו ריקי, חי עמנואל רפאל הדיין לרב מאדרת-אליה שני חלק הוא 4.בחשבון.
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 תורה של ומשקלותמדותש

 מיחסים שאנו במטרים הערך מה קשר כל )ללא ל-15' 14 של ביחס עומדים אלומספרים
 .לאמה(

 האמה שיחס לחשוב מקום יש הקליר אלעזר רבי מדברי כי למעלהי, שסברנו מהלפי
 להיקף הנתונים השיעורים שני את להתאים מקום יש ל-14, 15 בערך הוא לעצבההשוחקת

 העצבה האמה תהיה זה ולפי לשוחקת, והשני עצבה למדה מכוון שהאהד ולומר, הארץכדור
 שהמיל לכך, לב נשים אם מתחזקת, זו גישה ס"מ. כ-לל59 והשוחקת ס"מ,כ-55.56
 גדול אמות, ל-3000 אבן-שפרוט חסדאי ר' של מכתבו פי על שמנו אותו המשניות,שבפירוש
 לנו שנראה כמו יחס באותו בדיוק אמות. 2000 בן ההלכתי מהמיל שלו האמותבמספר
 זרתות. 2 בת העצבה התלמודית לאמה זרתות, 3 בת השוחקת, הקלירית האמה יחסלמעלה"
 2000 בן המיל היה אלו ממערכות מערכת ובכל אמה7, כאלפיים מוגדר היה שהמילאפשר

 קליריות אמות 2000 מהיותו נובע אמות 3000 בן שהמיל יצא כך מערכת". אותה שלאמות
 בשמוש שהיו יתכן כאלה "קליריות" מידות עצבות. תלמודיות 3000 כאמור, שהן,שוחקות
 מוכא9 הארץ כדור להיקף מילין 24,000 המספר שהרי חז"ל, בזמן כאיזורנו נרחב"אזרחי"

 המשנהב. חכמי בימי באלכסנדריה שחי היווני התוכן תלמי, בשםגם

 ועוד ס"מ כ-59 לאמה ויוצא אצבעות, 2 להיות האמור קו בו יש ל"ה ובסימן השיעורים, בעניני דןהקונטרס

 פ'. פרק בסוף שכתבנו מה גם וראה ובכדי, ד"ה צ"ד פרק 5. המקורי. בדפוס שמדדתי כפימשהו,

 פירושו - ברומית מיל שכן מוסף-הערוך, פסיעות,כמאמר כאלף מוגדר שהיה סביר יותר7. צ"ד. בפרק6.
 קט"ו. לפרק 9 הערה וראה 8. מערכת. בכל אמות כשתי מוגדרת היתה הפסיעה שגם יתכן אבלאלף,

 ש"ס בצלומי ברכות מסכת אחרי ב' טור נ"ה )דף ראה כן אחר ד"ה המשניות לפירוש הרמב"ם כהקדמת9.

 כספר מבואר מיל 24000 הוא הארץ כדור שהיקף לידיעה מגיעים שממנו שהחשבון כותב, שם הרמב"םוילנא(.

 הארץ כדור היקף עכור נותן הוא כמילין. לא בסטדיות. משתמש עצמו תלמי תלמי[. ע"י ]שנכתבאלמג'סטי
 שכתבנו כמו למיל, ריס ב-ללז זה מספר כשמחלקים לריס(. היוונית המקבילה היא )סטדיה סטדיות180,000
 אצבעות שהגדלת לומר, נטיתי פ"ט בפרק . 10 מיל. 24000 מתקבל הקליר, ובשם ביומא הגמראבשם
 מספר בין ההבדל את תירצתי הרמב"ם ולדעת התוס', לדעת רק היא בפסחים, הירושלמי והתלמודהקליר

 שוות שהאצבעות בעוד בלבד הכלי בצורת בשנויים הירושלמי לפי מספרם לבין הכבלי של לרביעיתהאצבעות

 בריש דבריו את )הכאתי ערך-מילין בעל שכתב מה את שראיתי לפני כתבתי DW, שכתבתי מד את המקרים.ככל
 משל בקירוב 1.4 פי גדולות שאמותיו כך על המראים הקליר של בפיוט דברים כמה שיש שהראה צ"ד(,פרק

 ההנחה לפי הולך כאן שכתבתי מה 1.5. פי דהיינו שנים, במקום 3 אצלו הוא לאמה הזרתות ומספרהבבלי.

- 1 4. פי שגודלן קליריות אמות שלשקיומן  במחלוקת. שנוי אינו הבבלי התלמוד של ההלכתיות מהאמות 1 5. 
 יהס באותו גדולות הן גם - הרביעית את מודדים והירושלמי הוא שבהן הקליר של שהאצבעות נאמראם

 ובקליר, בירושלמי גם בבבלי, גם בצורתם שווים הכוס נמדד שבהם שהכלים גס ונאמר הבבלי, שלמהאצבעות

 שהוא מודים שכולם המקוה, בשיעור יוכן הרביעית בשיעור והקליר הירושלמי על חולק שהבבלי לומרנצטרך
 של ה-190 החלק היא האמה הקליר שלפי למעלה, כתבנו רביעיות(. ל-4 המחולק לוג 24 סאה וכל סאה40

 הקלירית האצבע בין כ-1.4035 של יחס שנותן מה הריס, של ה-266% החלק היא הבבלי שלפי בעודהריס,
 נתונים לפי אצבעות. 2.7 - הבבלי ולפי אצבע "/י1 הוא הירושלמי לפי )=רביעית( הכוס גובהלתלמודית.

 שהוא ל-1.9098593, מאד קרוב זה הכבלי. משל 1.8772 פי כנפח גדול להיות הירושלמי של הכוס יוצאאלו,
 שיתכן לומר, רצוני (. ה7 = .3 1415927 לפי )מחושב מידות אותן בעל אליפסוידי או כדורי לכלי רבוע כלייחס

 אמות 3 ברום אמה על אמה שהוא מקוה משיעור הרביעית. כוס מידות את לומדים שניהם והבבלישהירושלמי

 המידות בתירוץ פ"ט. בפרק לעיל שכתכתי ,כפי אליפסוידי ככוס הרביעית מידת את נותנים ושניהםתלמודיות.
 השיעור נאמר שלגביה המקוה צורת הירושלמי שלדעת אלא הרמב"ם(, שיטת פי על הבבלי בדעתהעגולות

 ושליש וחצי אצבע ברום אצבעים על אצבעים בערך להיות צריכות העגול הכוס מידדת ולכן מרובע, היאהנ"ל
 נאמר שלגביו המקוה גם הבבלי שלדעת בעוד תלמודיות, אצבעות מ-1.4 יותר קצת של קליריותבאצבעות

 בדיוק שמדותיו אליפסוידי כוס - לרביעית יוצא וכך אליפסוידי, הוא אמות, ג' ברום אמה על אמההשיעור,
 מדויק, יותר יחס לקבל בכדי בקירוב. החשבון את כאן עשינו וחומש. וחצי אצבעים ברום אצבעים עלאצבעים

 הקליר של האצבעות צריכות מימדים, אותם בעל אליפסויד או לכדור המרובע יחס כפי 1.90986.של

 הבבלי משל 1.411588 פי להיותוהירושלמי
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שא הרמב"ם לפי המעלה קיז-קיט/אורךפרקים

 יתכן שאותן תלמודיות, 2 : טפחים( ששה )בת לאמה מידות 4 לנו נתנו הנ"להחשבונות
 הירושלמי. והתלמוד הקליר של 2 וכנגדן לעצבה, השוחקת שבין בהפרש להסבירואפשר

 שמנו השוחקת הקלירית את ס"מ. ו-55.56 59 כ-לל הןהתלמודיות
 ל-~
 מהתלמודית 1

 והיא העצבה מהתלמודית כ-1.4 היא העצבה והקלירית ס"מ, ל-1~83 יוצאת והיאהעצבה,
 ס"מ.כ-77.78

 קי"חפרק
 אורכו את המתארת כתובת עםקבר

 קבורה, מכוך ללמוד נוכל בקירוב, ס"מ 78 בת כזאת. אמה של המעשי קיומהעל
 אבהתנה לגרמי עביר דנה "כוכה כתובת: פתחו ושעל י, סוקניק פרופ' ידי על פורסםשתיאורו

 הנ"ל, סוקניק פרופ' ע"י שנמדד כפי הכוך, אורך עליהון", למפתה ולא תרתין2 אמיןארך

 פרופ' לאמה. ס"מ 78 שנותן מה מטרי, 1.56 היה האנגליים, השלטונות ידי על שנהרסלפני
 רגילה בלתי מדה תתקבל זאת בכל נמרץ, דיוק כאן נחפש לא אם ש"גם כך, על עומדסוקניק
 בקירוב הכוך מדידת מתאימה שכתבנו, מה לפי ואולם עיון, בצריך מסיים הוא אמה".של
 המצומצמת. הקלירית מהאמה מצפים שאנו למהגדול

 קי"טפרק
 המשניות פירוש שלהמילין

 הארץ, כדור והיקף המעלה במדת הנתנות באמות ועצבות שוחקות על שכתבנוהתירוצים
 במכוון. שפרוט אבן חסדאי ר' דברי עם הרמב"ם דעת את להעמיד נרצה אם רק לנודרושים
 לפירוש שבהקדמה שהמיל לומר צורך אין עצמו, הרמב"ם שכדכדי הסתירה אתלתרץ

 הוא מיל, 24,000 הוא העולם שהקף תלמי, של אל-מג'סט בשם כותב הוא בההמשניות,
 לדעת יכול 66%, - והמעלה 24000 הוא העולם הקף שממנו המיל אמה. 3000בדיוק

 ש-40 ההלכתי המיל את עושות מהן ש-2000 י, הלכתיות אמות 2,800 בן להיותהרמב"ם

 שלנו". העתיקה האמה "לאורך בראנד, יהושע ד"ר של במאמרו גם כשמו הובא והלאה, 193 עמוד ו' תרבתן .1
 ויחפור אחר יבוא שלא הכוך, אורך על בהודעתו כוונתו אולי 2. תקע"ג. עמוד תשי"חסיני-ספר-היובל

 מאחרי המתרחב הכוך "מזוזות" עובי את כוללת לא המידה 3. שלו. הכוך דופן את שיפתח אחר מצדכוך
 מ'. 1.903 בן הכוך יהיה זה עובי עם יחדהפתח.

 היקף שמהם מילין אותן כנראה הם א' משנה א' פרק לברכות הרמב"ם שבפירוש המילין שגם לציין, ראוי .1
 קאפח הרב שתרגם הערבי ]וכנוסח וחומש שעה חשבון על מבוססים הרמב"ם דברי שכן 24.000, הואהארץ
 היום לאורך שעות 12 לפי המשוה[. ]בקו הנשף אורך עבור וחומש[ שעה בערך כלומר וח'מש", מעה "בנחו :כתוב
 - לאופק קרוב היותר החמה גלגל קצה להיות שוה זה זמן יהיה החמה, גלגל שקיעת תחילת עד החמהמהנץ
 הארץ כדור היקף את כשחושבים הקיטורים, גובה עכור מיל 51 לקבל בכדי הנראית. הזריחה לקו מתחת180

 וחומש. משעה בלכד דקות בכשתי ארוך הנשף וזמן כ-ס18.6, להיות הזאת הזוית צריכה מיל.ל-24000
 ואת השמש כדור למרכז עד הזריחה מקו 180 לפי ל"ב, מדרגה ה', בגבורות חשבונו את עשה מקנדיאיש"ר
 את חושב ]יש"ר בטלמיוס חשב כ"ט( )כמדרגה שלדעתו כפי מיל 22500 על העמיד זה בחשבון הכדורהיקף
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 תורה של ומשקלותמדותשב

 החשבונות. לשני הלכתיות אמות 67,200,000 העולם להקף יצא וכך מהלך-יום, הםממנו
 שוה מהן אחת שכל גדולות, אמות מ-2000 הוא גם מורכב הגדול שהמיל יתכן, כאן גםשוב,
 כפי שוה, ל-1 1.4 של זה יחס משנה-תורה. ושל הש"ס של ההלכתיות מהאמות אמותל-1.4
 הבבלי. התלמוד לשל הקליר אלעזר רבי ואצבעות אמות בין ליחס למעלה, כתבנושכבר

 לשל הרמב"ם של מדותיו השוואת לצורך לעצבות שוחקות בין ההפרש את ננצל לאאם
 לאלו. אלו עצמו הרמב"ם של מדותיו את להתאים זאת לנצל שנוכל יתכן שפרוט, אבןחסדאי
 )10.8 וחומש וחצי אצבעים על אצבעים על אצבעים שהיא שהרביעית, למעלה אמרנוהרי

 מן שהרביעית הרמב"ם, שכתב מה לפי גרם, ל-74.375 בערך עולה כתשכורת(,אצבעות
 כערך שוקל דינר שכל דינר, 1 7 לל שוקלת היין ומןהמים

~1 
 אצבע נותן הזה החשבון גרם. 4

 מ"מ 23.605 של אצבע או מרובע, בכלי מדובר אם ס"מ 45.66 של ואמה מ"מ 19.0254של
 שכתבנו כפי אליפסוידי לכלי מתיחסות האמורות הרביעית מידות אם ס"מ 56.652 שלואמה
 של שהמרחקים בעוד עצבות ואצבעות באמות נמדדים הנפח שכלי נאמר, אם פ"ט.בפרק
 יעקב רב כדעת היא הרמב"ם שדעת נאמר ואם שוחקות. במידות נמדדים וכדומה יוםמהלכי
 האמה שאם הרי מעשרים, אחד היא העצבה על השוחקת שעודף למעלה. שהבאנועמדין
 למה במדויק כמעט שמתאים מה ס"מ, 59.485 השוחקת תהיה ס"מ, 56.652 היאהעצבה
 רוחב. מעלות ל-3 הרמב"ם שכתב ימים 7 של מהמרחק לנושיצא

 על מדבריו שיוצא למה מאד קרובה המעלה אורך על הרמב"ם מדברי לנו שיצאההאמה
 קכ"ו. בפרק לקמן במקומו שנראה כפי למצרים, מירושליםהמרחק

 ק"כפרק
 גאון סעדיה רבנו בספרי הארץ כדורשטח

 במאמר האמונות-והדעות. בספר גאון סעדיה רבנו שכתב ממה גם מתקבל דומהחשבון
 לא שהארץ וטוענים, המתים כתחית הכופרים עם מתווכח הוא המתים, בתחית הדןהשביעי
 היינו מאז שנה[, ]70 דור שבכל נניח, שאם חשבון, עושה הוא לתחיה. הקמים כל אתתכיל
 גברים, ]600.000 רבבה 120 מצרים, ביציאת שהיה כפי ישראל בני מספר היה ימיו, ועדלעם

 38.400.000 יחיו, כולם אם דורות, ל"ב במשך ישראל בני מספר יהיה נשים[, הזהוכמספר
 לחלק השוה בשטח כולם את נשים אם נפש, לכל יצא מקום כמה לחשב ממשיך והואנפש,
 כותב: הוא דבריו בהמשך הארץ. מןה-150

 ש-180,000 כך למיל סטריות ללז לפי חושבם הרמב-ם בעוד לסטדיה. המיל שמינית לפי הסטריות0000א[

 כאן התוי"ט מיל. 44 רק הוא השמש אור את המחזיר העב האויר שגובה לו, יצא כך מיל[. 24000 הםסטדיות
 שלפנינו התוי"ט כמהדורת ולכן שניה, במהדורה והשמיטה מקנדיא, יש"ר השגת את העתיק ראשונהבמהדורה

 R/cos) )" - א : הנוסחה לפי חשבנו הקטורים גובה את כוכב. עם מרובעות בסוגריםוכתב
- 

 הוא א כאשר א

 ו-א האופק או הזריחה לקו השמש שבין הזוית חצי של הבקע תשלום הוא cosA הארץ. כדור קוטרחצי
 דהיינו מיל, כ-25,707 להיות הארץ כדור צליך זו. משוואה לפי סאו בדיוק לקבל בכדי המבוקש. הגובההוא

 העברי התרגום ל-14. כ-15 ויחסם שוים אינם שהמילין או המשניות, לפירוש שבהקדמה מהערךכ-5/14י
 אבן-עבד- לשופט השחר" בעמוד "אגרת : נקרא הרמב"ם מתבסס שעליו הערבי לחכור אבן-תבון( של)כנראה
 נתונה תודתי קט"ו. לפרק 2 הערה ראה לאל-חסן. החבור את מיחס הלטיני התרגום מעאדי. בן אחמדה-ל

 זה. מספר מקומות כמה ובעוד כאן הערותיו ועל אלו, דברים על שעבר על הי"ו כאץ טוביה ר' המהנדסלידידי
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17ג קיט-קבפרקים

 וחמשים ממאה חלק הם אשר מאתים, על פרסה מאתים הארץ מן להם נגזור"וכאשר
 וכל אמה, אלפים ד' מיל וכל מילים, שלשה פרסה בכל אמות, אותם ונמדוד הארץ,מן

 אמות". רפ"ח2 כמקומו רחב אדם לכל יהיה ושלישן, וחצי אמתים היא אשראמה
 פרסאות, מאתים כתוב שאצלנו בעוד הפרסאות. מספר לגבי שונות גרסאות יש זהבקטע

 כתוב: קאפח הרב מהדורת של הערבי שבנוסח הרי התחיה-והפדות[, בספר גם הגרסא]וכן
 מציין, הוא בהערותיו פרסאות. ד' על פרסאות ד' כלומר פראסך", ארבעה פי פראסך"ארבעה
 מאות. ה' על פרסאות מאות ה' כלומר מאיה", כ'מס פי פרסך מאיה "כ'מס נוסחא: גםשיש

 מאות, ד' על פרסאות מאות ד' להיות צריכה המקורית שהנוסחה נראה היה ראשונהבסקירה
 שכך רס"ג סובר הנראה וכפי מקומות, בכמה חז"ל שאמרו מה לפי ארץ-ישראל, מידתשהיא
 על דלג הראשון כשהסופר להשתבש. בנקל יכלו הרי האחרות הנוסחאות ללא. לעתידיהיה

 הרב אצל מופיע שזה כפי ארבעה, - במלואו כתב אחר שסופר פרסאות, ד' נשארהמאיה,
 ד', במקום ר' מאיה( ד' במקום ד' כתוב היה שבו המשובש, )כנוסח קרא אחר סופרקאפח.

 שבהן האמות הרי מוכרח. הדבר אין כן פי על אף אצלנו2". שהוא כפי מאתים העתיקוכך
 בני מיל ל-3 פרסה של זו חלוקה והרי כך, הפרסאות שגם ויתכן ערביות3, הן רס"גמשתמש

 דפים בתשל"ב, בירושלים צולם - תרל"ג )ווארשא לרס"ג התחיה-והפדות בספר גם כתוב האלה כדברים .1
-ז'  השינויים, בין גרסא. שנויי בכמה כ"ט[ מדרגה מקנדיא, ליש"ר בגבורות-ה' גם מובאים הם ]ומשם ט'( 

 האמות מן ושליש וחצי אמתים אמה שכל כושי באמת אמה אלפים ארבעת מיל "וכל : היא התחיה בספרהגרסא
 כי משנה, זה אין עבורנו אמות...". ושמונים ושמונה מאתים רוחב במקומו אחד[ ]=לכל לכ"א יפול הזהשבדור
 ידוע אמות. 4000 כני מילין ל-3 שנחלקו פרסאות היו הערבים שאצל ידוע ערביות. הן האמות שתי הנראהכפי
 או ע"א(, מפרק 6 הערה לעיל. המתואר מספרו 257-245. עמודים 14, פרק סוף בק )ראה שחורות אמות עלגם

 שוה והקטנה כושי אמת נקראת שהגדולה ערביות אמות שתי על רס"ג מדבר זו גרסא לפי כושי.אמות
 קאפח הרב במהדורת גם חז"ל. דברי על מבוססות שהן פרסאות, אותן רק מעניינות אותנו ממנה.לכ-35.3%

 ד'ראעאן הו אלדי, אלאסוד באלד'ראע ד'רעה אלאף ארבעה' מיל "וכל : התחיה-והפדות ספר לשל קרובההגרסא
 לפי 2. וחצי. האמתים לאחר השליש בשגגה הושמט קאפח הרב של העברי שבתרגום אלא ותלת",ונצף

 להגיה צריך ל-38,400,000 לחלק מרובעות( פרסאות )=40,000 פרסאות 200 על פרסאות 200 שלהחשבון
 מתחשבים אם מזה פחות קצת או מישורית, בתשבורת כאן נעשה החשבון )אם אמות[ שפ"ח ]על אמותלשפ"ח

 הרב רפ"ח. - אצלנו כמו כתוב קאפח הרב אצל וגם התחיה-והפדות בספר שגם אף כדור-הארץ(,בעקמומיות
 ד' התחלפות של הזה, מהסוג שלטעות נראה. 2א. יותר. עוד גרוע זה אבל רמ"א, גרסא גם שיש מצייןקאפח
 האמונות- מספר השלישי כמאמר למריוט. מאל-עלאקי היאור באורך הגרסאות הכדלי את גם ליחס ישבר',

 מריו"ט". עד מעלא"ק פרסה מאות ארבע מהלך ושעורו כלם היאור מי "שנה רבנו שמשה כתוב.והדעות
 מריוט". אלי אלעלאקי מן פרסכ'א "ארבעין לפניו: שהיו יד כתבי פי על היא, הגרסה קאפח הרבבמהדורת
 ג'בל בין לטונה דרומית לנילוס נכנס עלאקי נחל ומערבה. בדרומה לאלכסנדריה הסמוך האגם שם הואמריוט

 בקו לאלכסנדריה דרומית ק"מ כ-937 אסואן. סכר מאגר נמצא שעכשיו במקום אל-עלאקי, והיישובאל-עלאקי
 הנילוס. של לאלכסנדריה( )הקרוב רוזטה זרוע משפך הנילוס לאורך מתפתל בקו ק"מ -1230 וכ-1200ישר
 רס"ג מדד קוים אלו לאורך יודע ואינני יאורים, או תעלות כרשת מריוט ולאגם לאלכסנדריה מתחברת זוזרוע
 עד מאל-עלאקי הנילוס של הכללי האורך את משמעותית כמידה משנות אינן אלו תעלות אבל למריוט, זומזרוע
 לד' הד'מ' את לתקן המעתיקים אחד החליט לד', נהפכה וכשהר' פרסה, ר"מ היא הנכונה שהגרסא נראהלשפכו.
 בכתבי השבוש אבל קל. יותר מאה לד' התקון יהיה רמ"ה, או רמ"א היתה המקורית שהגרסה נאמר, ואםמאות.
 הערכים וגם עבריות. כאותיות כתובים הראשונים רבותינו של הערביים הספרים : )הערה חמור יותר אז יהיההיד

 200 היא הנכונה והגרסה כך, אמנם אם . 1 הערה ראה 3. בעברית(. כמו הם האותיות שלהמספריים
 החלק שהוא כאן. המוזכר המיל ק"מ. כ-9.58 כזאת פרסה לכל יצא פרסאות, 200 על תלמודיות( )לאפרסאות
 שהיא הנ"ל(, בהערה גירסה )ראה שחורה או הגדולה הערבית והאמה ק"מ, .3 19 יהיה הזאת מהפרסההשלישי
 שהיתה גוז, הנקראת בגדאד, של הגדולה לאמה זאת השוה ס"מ. לכ-79.8 תצא הזה, מהמיל ה-4000החלק
 ס"מ 80.429 דהיינו אינץ'. 31.665 פ"ב(, לפרק 18 בהערה המתואר )בספרו קרינגטון לפי תרכ"ד,בשנת
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 תורה של ומשקלותמדותדש

 לדעת, מספיק לנו משנה. זה אין מבחינתנו 4. הערבים אצל מקובלת חלוקה היתה אמות4000
 מהווה זה שטח וכי פרסה, 400 על פרסה 400 היא שא"י חז"ל, שאמרו למה רס"ג שלשכונתו

 הגרסא אם חז"ל. דברו שבה הפרסה גודל את לחשב נוכל כך הארץ. מכדור ה-150 החלקאת
 שבה הערבית שהפרסה לומר, רק נצטרך לפנינו', שהיא כמו פרסה, 200 היא ברס"גהנכונה
 מענינו. זה אין כאמור. אבל חז"ל. משל כפלים גודלה מודד,הוא

 חבל של השטח את לחשב אפשר הארץ, לכדור ביחס קטנים שטחים עבור כלל,בדרך
 בשטח לא שמדובר בכך להתחשב צורך שיהיה מבלי באורכו, רחבו הכפלת ידי עלארץ
 זה שבחישוב השגיאה גדולים, לא שטחים עבור כדור. שעל בשטח אלא מישורי, לגמרישהוא
 עקב השטח בעקמומיות להתחשב מקום כבר יש מכדור, ה-150 החלק עבור לגמרי.זניחה

 על פרסה 400 על פרסה 400 מודדים שאם לעובדה, לב לשים יש לכך בנוסף הארץ.כדוריות
 יש לדרום ומצפון השמים, רוחות בכיוון נעשית המדידה אם רבוע. שטח מתקבל לאכדור,
 נוכל לא ובמערבה, במזרחה הארץ חבל את המגבילים האורך קוי לאורך הנמדדים פרסה400
 כך בקטבים. נפגשים אלא לזה, זה מקבילים אינם האורך שקווי בגלל רק אם רבוע,לקבל
 מקו הארץ חבל של במרחק תלוי ביניהם והיחס הצפוני, המיצר מן ארוך הדרומי המיצריהיה

 הארץ חבל את נצייר מרכזה", שירושלים ישראל, בארץ הנחתנו. לפי ומדובר, מאחרהמשווה.

 שהיתה הטורקים, שלטון בימי כא"י ובנין קרקעות מדדו שבה ולאמה ס"מ(. כ-68 של אמה גם היתה)בכגדאד
 - לדבריו שהיתה הרגילה האמה )לא ס"מ 75 הראשונים( בדפים והלאה. תרנ"ו "ירושלים" )לוחות לונץלפי
 בתקופה גם באירופה, גם מהלכים כנראה היו לזה, קרוב או ק"מ כ-9 של זה, באורך לפרסאות ס"מ(.67
 בהן, לדקדק טרחתי לא תלמודיות אינן האלו שהפרסאות לי )משנתברר ראשונית מבריקה שכן מאוחרת,יותר

 לזה. קרובות - רע"ט( )סימן ברונה מהר"י בשו"ת המוזכרות שהפרסאות נראה, גסים( כחשוביםוהסתפקתי
 הוא מארפורט( באויר ק"מ כ-145 בצ'כוסלובקיה, Cheb, כב, )כיום לאיגרא ארפורט בין שהמרחק כותבהוא
 פתולי שכשנוסיף יתכן, אבל כזאת, לפרסה ק"מ 8 בערך נותן זה ק"מ(. )כ-144 לפראג מאיגרא וכן סרסאות,י"ח
 ומשם ק"מ, כ-162 הוא לכב מפראג המרחק הנוכחיים הכבישים על לפרסא. ק"מ מ-9 יותר נקבלדרך

 מסופר Geodessy) )ערך כריטניקה באנציקלופדיה 4. ק"מ. כ-191 הוא ווימאר( ינה גרה, )דרךלאהרפורט
 למעלה, דבריו הובאו מקנדיא, יש"ר גם כתב ]וכן מיל כ-56% אחת מעלה רוחב את מצאו שהערבים כך,על

 ואולם כושיות([, )או שחורות אמות שאלו שכותבים, ]יש אמות. ל-4000 מחולק זה מיל וכי קט"ו[,בפרק
 למסקנה הגיע לא אבל זו, אמה של גודלה על מתפלפל הוא בכך. מפקפק 1( הערה )ראה בק הגרמניהחוקר
 מעלה מדידת של שונות תוצאות על מספר הוא כן כמו שונות. ערביות אמות שש מזכיר הוא פרק באותוודאית.
 זה שבמיל השחורות האמות מספר ואולם למעלה, מיל ל-57 56 בין היו התוצאות כל אל-ממון. הכ'ליףבימי
 פרסאות 200 על 200 הגרסא אם מעלה. של ה-56 מהחלק בהרכה גדול רס"ג של המיל לו. ברוראינו

 חייא, בר' אברהם רב הנשיא, בשם הבאה בהערה שנביא מה וראה למעלה. כאלו מילים מ-35 פחות יהיונכונה,
 להיות זה מיל צריך ק"מ(, )כ-111 מעלה יהיו ערבי מיל ש-56% בכרי אמה. 4000 מיל וכל מיל, 56%שהמעלה
 על והקשה רס"ג דברי את הביא נ"ט, פרק היסודות שער בית-אלקים, בספרו, המבי"ס 5. ק"מ.כ-1.959

 רב הנשיא, של צורת-הארץ בספר שמובא ממה מהארץ, מ-150 אחד חלק מהוים ר' על פרסאות שר' שכתבמה
 צורת- בעל עשה החשבון את מיל. אלף ות"ר מליון קל"ב הארץ ששטח ט'(. )שער הספרדי חייא בר'אברהם
 )יותר אל-מאמון, החליף בימי הערבים החוקרים מחכמי אלבאתאני, הערבי החוקר שכתב מה פי עלהארץ
 מדידות פי על א'( אות קט"ו פרק למעלה, הובאו אל-מאמון של המודדים ממצאי רס"ג. לפני שנהמ-100
 20400 נותן זה אמה. 4000 של מילין 56% הוא בכדור-הארץ אחת מעלה שרוחב מקומות, בכמה בימיושנעשו
 עבור נותנת בהיקף הקוטר מכפלת הקוטר. את ומקבל ל-31/7 מחלק הוא ההיקף את כדור-הארץ. להיקףמיל
 דיוק, ביתר )132,467,842 כקירוב ,מרובע מיל ]132,400,000[ אלף ותי"ו אלפים אלפי קל"ב הכדורשטח

 רס"ג, מודד שבהם האמה, 4000 כני הערביים המילין אם ספרות(. 1 1 של בריקנות להיקף קוטר יחסובחשוב
 אחד חלק רק כאלו, מילין 3 של פרסאוח 200 על פרסאות 200 יהיו כצורת-הארץ, המוזכרים למיליםשוים
 אחת שאף לומר נצטרך הארץ. מכדור ה-150 לחלק הנדון השטח את לעשות ובכדי מכדור-הארץ, מ-360מיותר

 לא אם 6. פרסאות. שכ"ו על פרסאות שב"ו להיות צריכה הנכונה והגרסא נכונה, אינה שהבאנומהגרסאות
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שה. קבפרק

 בקירוב, '31046 הרוחב בקו הנמצאת ירושלים, לצפון פרסאות 200 ישתרע שהוא כךשלנו
 לירושלים. דרומית פרסאות 200וכן

 כמתאר 400 על 400 הבטוי את נקח בצפון, וצר בדרום רחב שהוא באיזור ומדוברמאחר
 עגולים, כלים המקדש, לגבי למעלה7 שכתבנו וכפי ביותר, הרחבים בממדיה הארץאת

 .וכדומה

 בקשתות רוחותיו מג' המוגבל משולש של שטחו מהווה מהכדור חלק איזה לחשבבכדי
 מהסכום המשולש. של הזויות שלוש של המעלות מספר את מחברים גדולימא, מעגליםשל

 הוא המתקבל השבר מעלות9. ב-720 מחלקים היתרה ואת מעלות, 180 מפחיתיםהמתקבל
 לצייר אפשר שלפנינו במקרה הכדור. כל לשטח הכדור, על המצויר המשולש שטח ביןהיחס
 הן צלעותיו ושתי ישראל ארץ של הדרומי התחום הוא שבסיסו גדול, אחד משולשים,שני

 ישראל. ארץ בצפון אותם לקטוע שבמקום אלא ישראל, ארץ של והמזרחי המערביהתחומים
 משולש של מהשטח . ABC משולש נקבל וכך הצפוני, לקוטב עד הללו האורך קוי אתנמשיך

 אנו בו ABDE, האיזור שטח את נקבל וכך DCE, הצפוני המשולש שטח את נפחיתזה
מעוניינים.

 צפוניקוטב
)

 /ן
/ןיל /ן

ם ~ ו .1.ן
 המשוהקוי

 הצפוני כדורחצי

 גדולה. יותר קצת מהחשבון היוצאת הפרסה תהיה צפון, כלפי הן הפרסאות שרוב אלא במרכז, שירושליםנניח
 בהנדסה D"e .8. פרק 7. זה. חשבון לפי לנו שיוצא ממה קטנה יותר קצת הפרסה תהיה להיפך,אם

 לצייר אפשר אי הכדור. מרכז עם זהה המעגל מרכז כאשר כדור פני על המצויר מעגל הוא גדול מעגלכדורית,
 כין הכדור פני על ביותר הקצרה הדרך את מהוה גדול מעגל של קשת כזה. ממעגל יותר הגדול מעגל כדורעל
 גדול. מעגל הוא המשוה קו רק הרוחב. מקוי גדולים. מעגלים מהוים אורך קוי הכדור. על המצוירות נקודותשתי
 720/)180-(+14+8(. כ: המתוארות, הפעולות את לכתוב נוכל (, ו- 8, 4נ, הזויות: לשלש נקרא אם9.
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 תורה של ומשקלותמדותשו

 ו-DE AB הרוחב בקוי לא להשתמש צריכים שאנו לכך לב לשים יש המשולשים,לצורך

 המרחק . AB ואת DE את המחברות הגדולים המעגלים של בקשתות אלא המשולשים.כבסיסי
 גדול. מעגל של קשת על נמדד הכדור שבהקף נקודות שתי בין כדור גבי על ביותרהקצר
 גם AB הרוחב קו לאורך למרחק זהה כמעט הגדול המעגל של AB קשת לאורךהמרחק
 גדול והוא שינה, מייצג זה שמרחק המעלות מספר אבל כאן, מדובר שבהם הגדוליםכשטחים

 קשת עבור מאשר (. שבזוית למעלות שווה מעלותיו שמספר AB, הרוחב קו עבוריותר
 המעלות למספר שווה ידוע, אורכו אשר רוחב קו של בקטע המעלות מספר . AB הגדולהמעגל
 של )קוסינוס( הבקע לתשלום מחולק וכו'( פרסאות )במילין, מידה אותה בעל אורךשלקו
 הנדון. הרוחב קו מקו-המשוה( )במעלותרוחב

 יהוו פרסאות 400 על תלמודיות פרסאות ש-400 שבכדי להראות. נוכל זו הקדמהלאחר
 לחלק התלמודית הפרטה את לחשוב צריך רס"ג היה הארץ, מכדור ה-150 החלקאת

 360 שהוא הארץ, )כדור למעלה תלמודיים מיל 92.66 דהיינו אחת, מעלה שלה-23.165

 הרמב"ם מדברי היוצא למעלה, מיל 93 ל-יל קרוב תלמודיים(, מיל 33,357.6 יהיהמעלות,
 .23 מ-BE 1330 וכן AD הקוים לאורך ישראל ארץ תשתרע זה חשבון לפי קי"ז. בפרקשהבאנו

 לדרומה א"י מצפון במעלות הרוחב המשווה. לקו צפונית 40.4000 ועד המשווה לקוצפונית
 [0, גם וכן )' 05ס/7267י(, )=23.133 ס18.777 על משתרע AB הרוחב קו לכ-ס17.267.יצא

 בת קשת ל-8 1 בין תהיה גדולם מעגל על . שב-AB המעלות למספר שוה בו המעלותשמספר
 הקשתות שבכל המעלות מספר את יודעים שאנו לאחר 2י. 14.2720 - ל-[ 0 ובין יי 255017

 מקו-המשוה, במעלות, אחת, כל שמרחק נקודות שתי בין גדול במעגל קשת לחשוב הנוסחה עבור10.
 של ההנחה לפי . 11 קב"ה. לפרק 14 הערה לקמן ראה ידוע, שלהם האורך מעלות כין ההבדל וכןידוע,

 399.712 - הזאת הקשת אורך יהיה גדול( מעגל פני )על כדור-הארץ על למעלה תלמודיות פרסאות23.165

 ג את המחבר גדול( מעגל מהווה )שאינו הרוחב קו לאורך נמדדים חז"ל, שאמרו ברוחב, ה-400 אםפרסאות,
 - רוחב קו על המרחק יהיה ואז גדול. מעגל לאורך כן גם היתה חז"ל של הרוחב שמדידת כמובן, יתכן,ל-8.
 להתעלם שאפשר עד קטן כה ההבדל לראות, שאפשר כפי אבל פרסאות, מ-400 פרסה עשיריות ככמהגדול
 של המערבי או המזרחי האורך קו על נמדד שהוא שהנחנו לדרום מצפון המרחק לגבי גם נכון דבר אותוממנו.

 על דווקא הוא המרחק את למדוד יותר המתאים שהמקום לומר, מקום יש פרסאות. 400 הוא ושםארץ-ישראל,
 המעגלים של הקשתות של בדבשתן העומדות ון ם הנקודות את המחבר גדול( מעגל )המהווה אורךקו

 של האורך יהיה במערב. או במזרח נמדדות הפרסאות ש-400 שהנחנו מה לפי הפינות. את המחבריםהגדולים
 על נמדדו הפרסאות ש-400 מניחים היינו אם זאת. לעומת פרסאות. כ-402.3 ל-ם , את המחבר גדול מעגלקשת
 השטח את מציירים והיינו לדרום. ו-200 לירושלים מצפון הן פרסאות 200 כאשר בירושלים, העובר אורךקו

 הנ"ל הגדול המעגל עם הפגישה שכנקודת גדולים מעגלים לאורך הם והדרומי, הצפוני גם הגבולות, כלכאשר
 ביותר. הרחב במקום נמדדים למערב שממזרח הפרסאות ו-400 לו(, נצבים הם לדרום, מצפון בירושליםהעובר
 האמה ועבור ק"מ. 1.200 - המיל עבור ק"מ. כ-4.800 הפרסה עכור מתקבל היה הדרומי, הגבול לאורךכלומר

 העובר גדול מעגל לאורך נמדד הרוחב שגם נניח אם המקורית. ההנחה לפי מאשר יותר קצת ס"מ. 60.0-
 מסביב הפרסה 400 על הפרסה 400 את ונצייר לדרום. מצפון המרחק את מדדנו שלאורכו לקו בניצבבירושלים
 במרחק מירושלים היוצא הגדול המעגל עם הנפגשים אורך קוי יהיו והמערב המזרח שגבולות כך אלו,לנתונים

 האורך לקו הנצבים גדולים מעגלים לאורך יהיו והדרום הצפון וגבולות וממערב, לירושלים ממזרח פרסאות200
 ראינו לא ס"מ. כ-57.7 - והאמה ק"מ, כ-או4.6 תהיה היא קטנה. יותר פרסה תתקבל בירושלים,העובר

 את להקל בכדי זו. שבהערה החשבונות את לבדוק שירצה לקורא בהערה. נסתפק בחשבונות. להאריך מקוםכאן
 העובר האורך קו הצפוני. לקוטב עד האורך קוי כל את להאריך יש הנ"ל. התיאורים לפי א"י של בציורמלאכתו.
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,2ז רס"ג לפי הארץ כדור קכ/שטחפרק

 לפי )סינוסים(. הבקעים יחסי משפט לפי הזויות את לחשב נוכל המשולשים, מורכביםשמהן
 של לבקע כדורי במשולש זוית כל של הבקע יחס יסוד-עולםיי, בספר המובא זה,משפט
 הקשת של לבקע משולש באותו אחרת זוית כל של הבקע ליחס שוה שממולה.הקשת

 הקטנה באות EC, הקשת את וכן (, הקטנה, הלטינית באות eE הקשת את נציין אםשממולה.
 לאות המקבילה הקטנה כאות קשת כל )סמנו " הקטנה הלטינית כאות CD הקשת ואת",

 בנוסחה: הנ"ל המשפט את לנסח נוכל שמולה(. הזוית את המסמנתהגדולה

 - מנ5[
]( 518 - 

 ת51 (
-- -  - -  

 מ051 מ651 0518
 ל-ס18.777. דהיינו האורך, קוי בין להפרש ושווה ידועה (הזוית

 : נקבל הנ"לומהמשוואות

 83.8970, - העליון המשולש של ט הזויתעבור

 ח ל- השוה [, הזוית עבורוכן
- 4 הזוית עבור נקבל דומהבצורה  ,86.2940 

 . ל-4 השוה , 8 הזוית עבורוכן
 1800 הפחתת שלו, הזויות שלש חבור ידי על נחשב ACB, הגדול, המשולש שטחאת

 הנוסחה: לפי ב-ס720 היתרה וחלוקת זהמסכום
-180 הכדור על המצויר המשולששטח  כ(+14+8. 

720 .--. הכדור כלשטח
 דומה ובצורה הכדור, מכלל 0.0157847 של שטח הגדול פולש הם עבור מתקבלכך
 מתקבל מהגדול, הקטן את כשמפחיתים הנדור. מכלל 0.00912639 הקטן למשולשמתקבל
- ABDE השטחעבור  . מ-150 1 לכחלק ששוה מה הכדור, מן 0.00666 

 מ-92.66 אחד לחלק חז"ל4' של המיל את חושב שהגאון הוא, זאת מכל לנו שיוצאמה
 או למיל, מטר 1,197.9 בערך נקבל ק"מ. 1 1 ל-ו זאת וכשנשוה הארץ. בכדור מעלהמרוחב
 הרמב"ם. מחשבון שקבלנו למה מאד קרוב לאמה. ס"מ59.90יי

 הגדולים המעגלים שכל כיון זוית. ישרי כדוריים משולשים של צלע מהוה הוא ל-2. הציור את יחלקבירושלים
 ואח"כ זה, במשולש והצלעות הזויות את לפתור יש לכן לו. נצבים שיהיו כך צוירו למערב ממזרחהעוברים
 הם צלעותיו שכל כדורי משולש של צלע : הבאות במשוואות צורך יש הזויות למציאת ב-2. השטח אתלהכפיל
 cos 6 005 = 8 ,005 0 + תן5 6 חן5 0 005 1/ : הכדורי הבקע תשלומי משפט לפי למצוא ניתן גדולים ממעגליםקטעים

 8. הצלע" שמול הזוית את מסמן ו-11 0, 6. 8, הקטנות הלטיניות באותיות מסומנות הצלעותכאשר

 צלעות למציאת הדרושה אחרת נוסחה עושות. שהן הקשת על במעלות זו, משוואה לצורך נמדדות. הצלעותכל
 ממעגלים קטעים מהוות צלעותיו )שכל כדורי משולש של צלע עבור הבאה הנוסחה היא שלפנינוכתרגיל
 ו-6 במשולש, זוית( ישרות שאינן 1כלומר. החדות הזויות הן ו-8 4 כאן cos. 8 = חן5 4 05( 6 : זוית ישרגדולים(

 כ-330.6 רק היינו 12. מישורית(. בהנדסה כמו הם הבקע ותשלומי הבקעים 1כל 8 שמול הצלעהוא

 ארץ תחום של הצפוני הרוחם קו על מודדים אם גדול. מעגל על הצפוני הגבול לאורך כשמודדיםפרסאות
 כמעט שוה רוחב קו על מדידה כאן גם הצפוני. הגבול לאורך פרסאות 33 1.2 יתקבלו ב-40.40. ששמנוהוישראל
 ב' פרק ראשון מאמר יסוד-עולם הרא"ש, תלמיד הישראלי. יצחק רבנו . 13 גדול. מעגל על למדידהבדיוק

 להקים אפשר חז"ל דברי שאת כותב הוא פרסה. 400 אין שבא"י י"א. כפרק כותב הכפו"פ . 14 הא'.העיקר
 בתמרונים צורך יש אז וגם הרגילות, מהפרסאות פרסה חצי אלא אינה 400, היא א"י שממנה הפרסה אםרק

 לבא. לעתיד שיתממש ארנן-ישראל של לגודל הפרסה 400 על הפרסה 400 את חושב כנראה הרס"גוק,רוכים.
 חצי רק רס"ג לדעת גם היא זו שפרסה נאמר אם מקום, מכל העכשוית. במציאות להתחשב צריך אינוולכן

 ודאי וזה שכתבנו, ממה שנים פי גדולות הש"ס של והאמות והמילין הפרסאות יהיו הש"ס, כל שלמהפרסאות
 של לדיוק להצמד השתדלנו כן פי על אף ס"מ. במאית לדייק אין זה מסוג שבחשבון מוכן 15.אינו.

 מסוימת. סכולה תיתכן שכמובן אף חישבנו. שמהםהמספרים
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 תורה של ומשקלותמדותשח

 אילו כדורית. בהנדסה פרסאות 400 על פרסאות 400 של השטח חשבון אתעשינו
 מרובעות. פרסאות 160,000 מקבלים היינו פרסאות ב-400 פרסאות 400 בהכפלתהסתפקנו
 קמ"ר. 3,395,305.5 הוא שלו ה-150 והחלק קמ"ר. 509,295.820 הוא הארץ כדור שלהשטח
 היה למיל ק"מ. 4.6066 - פרסה קמ"ר,ולכל 21.220659 יוצא היה רבועה פרסה שלכלכך
 אם כדורית, בהנדסה גם מתקבלת דומה תוצאה ס"מ. 57.58 - ולאמה ק"מ, 1.1516יוצא

 לדרום, מצפון בירושלים העובר אורך קו על נמדדים הפרסה 400 על הפרסה ש-400מניחים
 לאורך הם והדרום הצפון גבולות כאשר בירושלים, הוא גם העובר זה, לקו ניצב קוועל

 על מתוחים הם והמערב המזרח וגבולות בירושלים, העובר האורך לקו בנצב גדוליםמעגלים
 וההנחות השונים החשוב דרכי בין ההבדל לראות, שאפשר כפי לדרום6י. מצפון אורךקוי

 ס"מ כ-57 לבין יוצאת שהאמה לראות נוכל מקום מכל לאמה. ס"מ בכמה מתבטאהשונות
 ס"מ.לכ-60

 קכ"אפרק

 דרךמרחקי
 אורך בקביעת לנו לעזור יכולים ובראשונים, בחז"ל הנתונים מקומות, בין דרךמרחקי

 נזכור ובפרסאות. במילים או ימים וכך כך במהלך כלל בדרך נתונים אלו מרחקיםהאמה.
 מיל, 40 שהם פרסאות, 10 פרסה, מהוים מיל 4 אמה. מ-2000 מורכב הרגיל התלמודישהמיל
 ואינו המידות ממערכת לחלק נעשה יום למהלך מיל ש-40 לציין, יש יום. מהלךמהוים
 המודד. האדם של האישי ההליכה קצב או י הדרך בטיבמתחשב

 קכ"בפרק

 בכפתור-ופרח דרךמרחקי
 כלל, בדרך כפתור-ופרח. בספר נמצא שונים מקומות בין דרך מרחקי של גדולרכוז
 יום שמהלך במפורש, כותב המחכר שעות. או ימים וכך כך כמהלך המרחקים שםנמדדים
 באיתור קטנה שטעות כיון הגדולים, המרחקים עבורנו עדיפים הדיוק מבחינת מילי. 40הוא

 כאן נשתמש לכן, הגדול. מהמרחק קטן יותר חלק תהיה הכפתור-ופרח. מדד שממגוהמקום.
 כי נראה. זאת מלבד שעות. במהלכי ולא יום חצי או יום במהלכי הנקובים במרחקיםרק

 מניח הסבר לי אין ירם. מהלך של ה-12 מהחלק בהרבה גדול הכפתור-ופרח אצל שעהמרתק

 11. הערה ראה16.

 רש"י ראה ליום. פרסאות 10 או מיל 40 של חשבון לפי במהלכים נמדדים הארץ לכדור שמחוץ מרחקים גם .1
 הפרק. בסוף גם שם ועיין י"ר: פרק תחילת ג' חלק ומורה-נבוכים רקיע, כין ד"ה ע"ד:פסחים

 423 )עמוד יריחו בערבות הוא הגלגל ד"ה לפני מ"ח. דף שם .וכן שאן. לבית נחזור ד"ה מ"ז. דף י"א בפרק1.

 למה מקום  כמראה מזכיר הוא ירושלם ד"ה י"ח. דף ו' ובפרק נ.י.-תשי"ח(. בלומנפלד, יוסף רבבמהדורת
 לפרק 36 הערה גם ראה צ"ד.(. )פסחים פרסי" עשרה יומא דחד סוגיא טמא שהיה מי "פרק כן: לפנישכתב
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שט קב-קבבפרקים

 המרחק לגבי מפורשות2 אומר גם הוא כך אבל הכפתור-ופרח, של השעות לחשבון הדעתאת
 מי לפי כי כותב הוא החודש. קדוש על להודיע משואות משיאים היו שבהם ההריםבין

 פרסאות לארבע המשואות בין המרחק יוצא במשנהי. המפורשים אלו בין הריםשמוסיף
 הוא פרסי "ובארבע שבמשנה(, ההרים בין המרחקים על בגמרא שכתוב ממה חצי)היינו
 שעות". כשתי אחת כל "בין האלו: ההרים כין המרחקים על כתב כן לפני עינא"י.דשלטא

 כ-2 של חשבון שעות. ל-5 רק יוצא יום שמהלך כך פרסאות, ל-2 שעה מהלך שחושבהרי
 בכפתור-ופרח, הנתון לקבר-רחל, מירושלם המרחק מהשוואת גם יוצא שעה למהלךפרסאות
 היא רחל קבורת מצבת "והנה כתוב: בכפתור-ופרח אחרים. תיירים ידי על הנתוןלמרחק
 לחם לבית פרסאות שתי "מירושלם כתב מטודלה בנימין ורבי שעה"' כמו ירושלםלדרום
 אם על אמנו רחל קבורת מצבת מיל כחצי לחם לבית וקרוב אדום לבני בטליאםהנקרא

 הרי פרסאות, לשתי קרוב וזה מיל, 7% - רחל קבורת למצבת שמירושלם הריהדרך"",
 סעה שמאלית, בשין לקרא צריך אולי פרסאות. לכשתי מה, משום שוה, בכפו"פששעה
 המונח, את תרגם שממנה שפה, שבאיזו פרסאות, שתי של מרחק יחידת לאיזו וכוונתווסעות,

 שחשב מגיה ואיזה בסמך, כתב באמת ואולי פרסאות, לשתי סעה או מסע במושגהשתמשו
 וחלק קטנות שלפנינו שבספרים מהשעות שחלק גם יתכן זה לפי לשין. תקן לשעה,שהכוונה

 שעות, כשלש בכפו"פל נתון לעזאזל מירושלים שהמרחק מוצאים אנו כך גדולות.)המוגהות(
 שהמרחק יהודה, רב לדעת בגמרא9 שכתוב למה מתאים שזה כתוב, חת"ס"ובחדושי
 הבעיות בגלל מקום מכל שעותן. ל-12 מיל 40 חשבון לפי מיל, 10 לצוקמירושלים
 בחשוב שקבלתי בתוצאות הרב והפזור שעה למהלך חושב הוא מילים כמה בקביעתהכרוכות
 שאי- יחסית, קצרים במהלכים שמדובר מכך גם אולי נובע מהפזור חלק אשר הזה,המרחק
 בימים הנקובים במרחקים בעיקר התרכזתי התוצאה, על יותר משפיע המקום בקביעת מצידידיוק

 בגמרא שכתוב מה לפי 4. כ"ב: השנה ראש 3. ל"ב: בדף ישמעאל. רבי גם ד"ה י' פרק2.הבא.
 ד"ה מ"ח. דף י"א ובפרק 358( בע' )ובמב"פ רחל וכן ד"ה ל"ז. דף י' פרק 5. נ"ה. בכורות בהמה, מעשרלגבי
 עמוד 1שם ה' סימן סוף דרכי-ציון בספרו הרע"כ גם 27(. עמוד יאוצר-מסעות י' סימן 6. לירושלם.נשוב
 שכתוב מה אבל אדום", לכומרי במה ושם קטן כפר והוא מיל כחצי רחל מקבורת רחוק לחם ש"בית כתב, ( 171
 וכנראה כשמונה, להיות וצריך סופר, טעות הוא מיל", כשלשה לירושלים לחם "מכית ו' סימן בתחילתשם

 ל'. צורת נשאר ומהמ' בש', נראתה שאחריה הג' עם שיחד כך לו', ונדבקה המ' של השמאלית הרגלנפרדה
 הוא בית-לחם אל מקבר-רחל שהמרחק כתוב, לירושלם( נשוב ד"ה ראש מ"ח. דף י' )פרק עצמובכפתור-ופרח

 למיל, כברת-ארץ תרגם שרס"ג למה להתאים בכדי בית-לחם תוך אל למדוד מרחיק שהוא נראה אמה.כ-2000
 ויחי בפרשת כתכ רש"י גם מיל. הוא שהמרחק שאומרים כבר(, ערך - שרשים )בספרו, ג'נאח אבן ר"י כתכוכן

 וישלח בפרשת אבל שבת, תחום כמדת אמה אלפים היא ארץ שכברח הדרשן, משה ר' בשם ז'( מ"ח,ובראשית
 "יום (: 146 עמוד א"י )מסעות מספר באסולה משה רבי או.יותר". פרסה מהלך "כמו כתב: ט"ז( ל"ה,)שם,
 על והציון ע"ה, אמנו רחל קבורת מלים ה' מירושלם רחוק הדרך ועל חברון אל ללכת יצאתי רס"ב טבת ר"חא'

 יש כאן גם ארץ". ככרת וזהו מיל, לחם לבית ומשם עמודים, ד' עם הציון על כפה ובנין מחדש, בנוימצבתה
 "ומירושלים כתוב: שבוש. יש 147( עמוד )שם שאחריו בקטע גם מילים. ח' לקרוא יש מלים ה' ובמקוםשבוש,
 42(, עמוד )אוצר-מסעות מטודלה בנימין רבי שכתב כמו ל"ב. להיות וצריך ויותר". מילין כ"בלחברון

 גם יתכן אבל מיל. ל"ב שהם פרסאות 8 יחד הרי פרסאות. שש לחברון ומשם פרסאות. 2 לבית-לחםשמירושלים
 ספרו ככפתור-ופרח, שלא שהרי הגויים, משל אלא בהלכה המקובלים המילים אינם באסולה ר"מ שלשהמילים

 לבין בינו חפיפה כל מצאתי לא ראשון במבט כי ידו, על הנתונים המרחקים כיתר עיון וצריך הלכה, ספראינו
 מפארים יחיאל רבי שליח יעקב רבי גם הרע"כ. או מוולטר משולס רב או מטודלה בנימין רכי אוהכפו"פ
 לחברון[ העולה בדרך ]כלומר חברון דרך מירושלים פרסאות "כשתי : ד'( סימן 68 עמוד )אוצר-מסעותכותב
 על 8. 424. בעמוד הוא וכמב"פ לירושלם, נשוב ד"ה דף.מ"ח. פי"א 7. רחל". קבורת מצבתהיא
 יושא 9. הבא. לפרק 36 הערה לקמן ועיין הנ"ל. בלומנפלד במהדורת בהערות דבריו הובאו א'. ל"השבת
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 תורה של ומשקלותמדותשי

 במרחק להסתפק נוכל לא לידינו, שהגיע הכפתור-ופרח שבנוסח השבושים רבויבגלל
 כשנראה, ורק לזהותם, שנוכל המקומות בין המרחקים כל על לעבוד נצטרך שנים. אואחד

 נופלות מדויקות, ממפות לקילומטרים, היום מהלכי מהשוואת המתקבלות רבותשתוצאות
 הכפתור-ופרח. בעל של המיל אורך נמצא אכן זה שבתחום להשתכנע, נוכל מצומצם,בתחום
 אי-דיוק כזהוי, טעות כהעתקה, לשבוש נייחס זה, לתחום נכנסות שאינן מפוזרותתוצאות
וכו'.

 את השויתי הכפתור-ופרח, בעל מדד שבילים או דרכים באלו לדעת וקשהמאחר
 כלומר , ל-100,000 1 של מפות כלל )בדרך במפות אויר למרחקי ידו על הנתוניםהמרחקים
 בעל אם למיל. כקילומטר המזערית המדה את נקבל כזאת בצורה ק"מ(. מייצג ס"מ כלשבהם

 ממה גדולה יותר קצת האמיתית המידה תהיה ישרים, לגמרי לא שבילים מדדהכפתור-ופרח
 הכפתור-ופרח מקומות'שבעל יש פתותה. שאינה לדעת נוכל מקום, מכל זו. בשיטה לנושיצא
 בקביעת לנו לעזור יכולים אלו מרחקים ישר. בקו או "ביושר" היא שהמדידה במפורשכותב
 המיל. אורך של העליוןהתחום

 שונים מקומות עבור עשר והאחד העשירי בפרק הנתונים מרחקים מופיעים כ"ובטבלה
 מתוך 13 לראות, שאפשר כפי ישראל. ארץ של מדויקות במפות לבדקם שנתן ישראל,בארץ

 מרחקים 4 לאמה. ס"מ 60 עד 50 דהיינו ק"מ, ל-1.2 1.0 שבין בתחום מיל נותניםהמרחקים
 יש למיל ק"מ ל-1.0 0.8 שבין בתחום . מ-1.4 יותר - ואחד , ל-1.4 1.2 שבין בתחוםנמצאים

 ברור שנראה מה מ-0.6. פחות - ושלשה ל-0.8, 0.6 בין נמצא אחד מרחק מרחקים. 2רק
 זאת כל ס"מ. לכ-55 האמה ואת מטר 1 לכ-100 המיל את חושב שהכפתור-ופרח הוא, זהמכל
 זה בתחום הנופלים המרחקים )אם ישר בקו נמדדו כאן הנתונים המרחק-ם שרוב נאמר,אפילו
 למרחקים באשר יותר(. עוד גדול המיל יהיה הדרך, לאורך הכפתור-ופרח ידי עלנמדדו
 מתפתלת. שם ושהדרך הדרך, לאורך אלא אוירי, בקו לא נמדדו שאלו יתכן קטן, מילהנותנים

 10 הוא מירושלים ליריחו שהמרחק בכפתור-ופרח, שכתוב מה על לומר ממילא מוכרחיםכך

 שאמרו, שכמה שם, ככפו"פ שכתוב מה לפי גם ק"מ. כ-24 אלא אינו ישר ובקופרסאות,

 שאמרו, מה שגם לומר, צריך )וממילא יריחו, לירדן הכונה מירושלים, יום מהלך הואשהירדן

 אז גם יריחו( העיר ולא יריחו, ירדן עד הכוונה פרסאות, 10 - ליריחו מירושליםשהמרחק

 היום, הם שהכבישים כפי הכביש על המרחקים את וכשניקח אוירי. בקו ק"מ מ-30 יותראין
 ק"מ. כ-43 החדשה יריחו דרך אלנבי( )גשר ולירדן ק"מין 36 ליריחו מירושליםנקבל

 בקו ומשם ק"מ, כ-39 בכביש מירושלים מרחקה לירדן. ישרה דרך כיום אין יריחומעתיקות
 ק"מ, 28י % כ- - הירדן נהר שעל ביותר הקרובה לנקודה עד הירדן בקעת את החוצהישר

 עבדאללה, לגשר מירושלים הכביש עם להגיע אפשר ביריחו לעבור )ובלי ק"מ כ-48 הכלסך

 הכביש על ליריחו כשהולכים זאת כל ק"מ(. כ-38 - בימינו הכביש על המרחקולשם
 הארכתי מהדרך. ק"מ כ-4 ולחסוך גרוע כביש על ללכת אפשר מהדרך בחלק אבלהראשי,
 על הנמדדים במרחקים כך כל לדקדק אפשר אי שכמובן אף היום, שהיא כפי הדרךבתיאור
 בימינו. כאורכה היה הקדומים בזמנים הדרך אורך אם לדעת קשה המקרים ברוב שכןהדרך,

 תשל"ט. הוצאת ישראל לכבישי כרסא מדריך . 11 36. הערה קכ"ג. פרק לקמן. עיין עוד .10ס"ז.

 67. שבדף המפה בפינת מסוכם לגשרים המרחק המדריך. שבתחילת בטבלה נתון ירושלים-יריחוהמרחק

 - עליו שרשום בכביש, ה-22 מהק"מ המסתעף גרוע, כביש גם יש אכל הראשי, הכביש על הם הנ"להמרחקים
 שהוא כפי יריחו - ירושלים כביש גימא, מאידך ק"מ. בב-4 אלנבי. ליריחגדלגשר הדרך את מקצר והוא ק"מ,10

 חשבנו שממנה יריחו בירדן הנקודה . 12 שונה. היתה כעבר ליריחו שהדרך ויתכן בהרים, חצוב היום,קיים
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 והנמצאים יום מהלכי של ביחידות הנתונים בכפתור-ופרח, י"א ובפרק י' בפרק מרחקים - כ"וטבלה
 הדפים צור(. עד מגיעות אלה )מפות המדידות מחלקת בהרצאת אלף למאה אחד של המפותבתחום

 תרי"א. ברלין ממהדורת הם בסוגריםהמצוינים

 בק"מ המילתחום

1.6'0.81.01.21.41.8 '0.6 פחותיוצא

 עדעדעדעדעדעדעד מ-0.6ק"מהמרחקהמרחק
 0.81.01.21.41.61.82.0למילבק"מ כספרהנתון

? :( )מא שוכה יום כמו חברוןלדרום
- - . - - - -

א25.6941.2847 ביושר יום חצי כמו )שג'ור(רכו-שזור
 ששנינו( מה על ד"ה)מד.

איותר21.868 )שם( יום מחצי פחותשזור-צפורי
מ-1.0934

א52.5011.3125 אחד יום כמו )בניאס(טבריה-דן
 רבותינו( ד"ה)מד:

א186.081.1630 )שם( ימים כארבעהטבריה-באר-שבע

א21.2871.0644 ונאמר ד"ה )מ"ו: יום כחצירן-קדש
 שנלך(שרצונו

א16.3960.4099 )שם( יום כמוקדש-צפת

א23.5141.1757 התבור( לפסגת )מדדתי -תבוריקוק
 )שם( יום ~לכמו

א46.6441.1661 )מ"ר:( א' יום כמועכו-טבריה

א22.1551.1078 )מה:( מצור יום ןל כמו )תבנין(תמנת

א14.4590.3615 ד"ה )מה. יום כמו עכו לצפרןכזיב
 ענין( מהועוד

א32.3791.6190 יום כחצי שאןטבריה-בית
 :( לח וכן מז.)ראש

א40.9091.0227 עד( ד"ה )מז. יוםצור-עכו,

א37.1420.9286 )שם( יום )ג'יש(-עכו, חלבגוש

 - שכם( משער )מדדתיירושלים
א39.6970.9924 )מח.( יום כמועקרבת

א23.980.600 )שם( פרסאות 10 יריחו -ירושלים

א27.7221.386 )שם( גדי עין יום כחצי חברוןלמזרח

א51.1891.2797 )מב:( יום כמו יפו -קיסריה

א43.8631.0966 )מח:( יום כמוחברון-באר-שבע

 גוברין בית -חברון
 כ-~

א21.6681.0834 )מח.( יום

א42.2341.0559 )שם( כנ"ל( )פעמים גוברין בית -צזה

א46.0161.1504 )מח:( יוס כמו זויד( ן=שיהרזה-זעקה

א42.4321.0608 )שם( יום כמוכזה-באר-שבע

 לא צ"ל, )כך כד' ירושלים -צור
א166.531.0408 י( )פרק ימיםב"ר(
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 תורה של ומשקלותמדותשיב

 היא מחתה בחד שהרי לעקרבה, גם כך הכביש, על למדוד יש לירדן המרחק שאתכמו
 רבעי נטע פודין אין שבו התחום כסוף המערב, מן ולוד המזרח מן הירדן עם במשנהמובאת
 יחד. מובאים הם בכפתור-ופרח גם כך ומשום מירושלים, יום מהלך בתוך המקדשבזמן

 אבל למיל, ק"מ 1.40 שנותן מה ק"מיי, 56 הוא היום הכביש על לעקרבה מירושליםהמרחק
 של מיל ל-40 מצטמצם המרחק שבהם ואפשר הדרך. את קצת לקצר שיכולים שבילים גםיש
 ותוספת הררי, איזור הוא לעקרבה ירושלים שכין האיזור מקום. מכל ק"מ. -1.21.1

 בטבלה שקבלנו ק"מ, מ-0.992 המיל את נכרת במידה תגדיל שבטבלה המרחק עלהפתולים
 באויר. לעקרבה מירושלים המרחק את כשמדדנוכ"ו,

 בדרך המרחקים בדרך. נמדד ללוד ירושלם בין שאמרו יום, מהלך המרחק. גם זהלפי
 היום הדרכים מצב שלפי אף שוים, להיות זה לפי צריכים ולירדן לעקרבת ללוד,מירושלים

 שוה ללוד המרחק היה לא הכפו"פ בימי שהיו בדרכים גם לעקרבה. מהדרך קצרה ללודהדרך
 כתובתי בכפו"פ שכן יריחו(. ירדן )או וליריחו שלעקרכתלמרחקים

 יותר הוא רבעי כרם בענין עקרבת ובין ירושלם בין שהוא שהדרך בעקבי שערתי"לזה
 ללוד". ירושלים שביןממה

 כתוב: כןיןלפני
 כמו למזרח יריחו אל מירושלם קרבה לה וקורין יום כמו לצפון לעקרבת"מירושלם

 ומה פרסאות... עשר ליריחו מירושלם קמא פרק סוף יומא מסכת ז"ל זכרו וכןיום.
 יריחו". ירדן שהוא לומר יש המזרח מן והירדן המשנהשהזכירה

 : שם כתוב ואח"כז' בקירוב, אמה 1500 ללוד קרובה שרמלה בכפתור-ופרח, כתוב lh(Tבפרק

 ס"ה ארכו רמלה אל ביניהם ורחבן העיירות ארכי שמזכיר בטולמיוסייא בספר"מצאתי

 ובין ובינה לבד, מעלה ראשוני מ' מירושלם ומערבית ברוחב לירושלם שוה ל"ברחבה
 פליסטין". לה קורין והישמעאלים יום"ןירושלם
 מהלך הוא ירושלים-לוד שהמרחק שכתבנו, למה להתאים יכול מירושלם יום,המרחק,

 המרחק בקילומטרים בלבד. אמות 1500 ללוד, מאוד קרובה שהיא כתב הרי ורמלה,יום,
 תמוהים בטולמיוס בשם שכתב הדברים אבל ק"מ". כ-44 הוא הכביש על לרמלהמירושלים

 : טעמים מכמהמאד

 השולטן ידי על ת"ו ד"א עד נבנתה ולא בטולמיוס בימי קיימת היתה לא כלל רמלהא.
 רמלה שאל י2 לונץ משה ר' זה על וכתב בטולמיוס20. אחרי שנה כ-500 עבד-אל-מלךסלימאן

 ואני במצרים. אשר רמלה עיר אם כי המחכר כדעת רמלה העיר איננה בבטולמיוסהנזכרת
 במצרים, ולא ישראל בארץ לא רמלה, את בטולמיוס של הנזכרות בטבלאות מצאתי לאהקטן

 320. הוא שלו הרוחב שקו מקום במצרים איןובכלל

 מהקו צפונית ק"מ כ-2% נמצאת זאת נקודה א"י. כרשת 200.4/143.4 או יט"מ כרשת 739.6/3530.4היא
 היא שכידי 1ההוצאה ישראל לכבישי כרסא מדריך ראה 13. מזרח-מערב. ככוון בתל-יריחוהעובר

 ה-33 מהק"מ מזרחית צפונית ק"מ 8 שם מצוינת עקרבה בקילומטרים. הכביש קטעי מסומנים בומתשל"ט(,

 דף סוף 14. 56. הרי )שם(, -רמאללה ירושלים למרחק ק"מ 15 עוד וכשתוסיף -שכם רמאללהבכביש
 ד"ה לפני מ"ח. דף 15. בעקבי. שערתי וזה ד"ה 426 בעמוד הוא ובמב"פ לירושלם. נשוב ד"המ"ח.

 255. בעמוד הוא ובמב"פ הטעם, מזה וכן ד"ה כ"א: דף 16. 423. בעמוד הוא וכמב"פהגלגל,
-  

 2 בהערה למעלה הזכרנוהו ובאסטרונומיה. בגיאוגרפיה ספרים שחבר יווני תוכן17א. מצאתי. ד"ה שם17.

 צטוט ולא עצמו הכפו"פ דברי את רק הכנסנו בה כי לטבלה, הוכנס לא הזה המרחק 18. קט"ו.לפרק
 כרטא מדריך שבראש הטבלה מתוך . 19 המחבר. אצל מאשר שונה אצלם יום מהלך שאולי זרים,ממקורות

 25 ומפה 24 מפה )ראה המדריך בעל מדד שאליו ברמלה שהמקום נראה אבל תשל"ט, הוצאת ישראללכבישי

(avלונץ משה ר' בהערות מצאתי כך 20. ללוד. אמה 1500 הכפו"פ מדד שממנו מהמקום קצת מרוחק 
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שיג קכב-קכגפרקים

 כתב וכן המחבר, כדברי ס"ה ולא ס"ו, האורך בקו בטולמיוס לפי נמצאת ירושלםב.
 וזה הישוב, מאמצע מערבית מעלות כ"ד נמצאת שירושלם קדוש-החודשת, בהלכותהרמב"ם
 וכ"ד מעלות, ב-90 אמצעו מעלות, 1 ל-80 נחשב היישוב כי הנ"ל, בטולמיוס לדברימתאים
 שירושלם וכתב עוד הפליג עצמות המחבר והרב מתחילתו. ס"ו הם היישוב מאמצעמעלות
 מעלות. ס"ז המערב מסוףרחוקה
 בדיוק ולא '31040, - בטולמיוסי2 ולפי '31047י2, הרוחב בקו נמצאת ירושלםג.
 בראשוני מדייק הרי הכותב אבל כך, כדי עד לדייק התכוון לא 32, שכתבת והרמב"םב-320,
 אינו. וזה במדויק, מעלות 32 כאן גם וכוונתו כאורך. דקות( )=מעלה
 קוי שני בין המרחק מעלה. ראשוני מ-40 פחות הרבה הוא לרמלה ירושלם בין המרחקד.
 )בקו ק"מ 94 בערך רוחב( מעלות )32 רמלה באיזור הוא אחת מעלה ביניהם שההפרשאורך
 מהמרחק יותר הרבה ק"מ, לכ-63 עולים ממעלה, % שהם מעלה, ראשוני ש-40 כךאוירי(,
 שהרי יום, ממהלך יותר הוא מעלה % ש- מוכח מהרמב"ם גם לרמלה. מירושליםהאמיתי
 ימים. שבעה או ששה מהלך הם מירושלים( כיוון )לכל מעלות ש-3כתב22,

 מקומות שיש הכפתור-ופרח. על בהערותיו לונץ משה ר' כתב אחרים מקומותבכמה
 הצטוט שאת דומני בשוליו. מישהו ידי על שנכתבו הערות הספר לפנים השתרבבושבהם
 ליחס לנו וחלילה מקומות, אותם בין לכלול לונץ משה ר' צריך היה בטולמיוס מדבריהמוזר

 לרבנו. כזאת"מציאה"

 קכ"גפרק

 בכפתור-ופרח המוזכרים מקומותזהוי

 בטבלה. שהובאו המקומות זהוי על מילים כמה לומריש

 מימי האנגליות בהוצאות במפות השתמשתי בכפו"פ הערבי בשמם כפרים לזהויא.
 מלחמת אחר נחרבו הערביים מהכפרים חלק שנויים. היו החדשות שבמפות כיוןהמנדט,
 המקומות כל כמעט הישנות במפות גדלו. הערים גם החדשות. מהמפות והושמטותש"ח

 האפשרית שהטעות כך לקצה, מקצה מקילומטר פחות קטנים, כמקומות מופיעיםהמוזכרים
 יהודים ישובים היו וכבר יש הישנות. במפות גם קטנה. היא מודדים אליו המקוםבקביעת
 השם את הנושא היישוב כלל בדרך השם. אותו את הנושאים העתיק, לכפר בסמוךחדשים
 העתיק. הוא הערביתבהגיתו

 דבריו הובאו 22. שם. 21. 255. עמוד במב"פ 23 בהערה גם דבריו הובאו שלו, הכפו"פכהוצאת
 235. בעמוד הוא וכמב"פ הרביעי, בפלך היא ירושלם ד"ה י"ח. דף ו' פרק 23. קי"ז. פרק רישלעיל,
 הרוחב קו הורדוס(. )שער הפרחים שער בסביבות ירושלים של הצפונית בחומה עובר 3 '1047 הרוחב קו24.

 הגיאוגרפיה שבספר בלוחות 25. מרמלה. צפונית ק"מ וב-7 מלוד צפונית ק"מ כ-5 עוברה-"00'32000
 לעיין והרוצה הלטיניות האותיות את המכיר העכרי לקורא לערבית. גם תורגם הוא יוונית. כתוב הספרשלו.

 כספרות. המעלות ומספר לטיניות כאותיות מופיעים הערים שמות בו האיטלקי, בתרגום לעיין כדאיכלוחותיו,
 בין נמצא האיטלקי מהתרגום עותק ל-8חוחבאז. Ericus בין מופיעה והיא Hierosolyma, שם נכתבתירושלים
 הלאומית. בספריה הנדיריםהספרים
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 תורה של ומשקלותמדותשיד

 שפם הוא לשם הוא "דן עצמו: המחבר שכתב למה בהתאם נעשה בניאס עם דן זהויב.
 ן. בגייס" ובערבי פנייס הוא לישהוא

 ששלח מכתב מובא 2 ובספר-יוחסין השפתיים, אותיות בחלוף תבנין כנראה היא תמנתג.
 נמצא זה קבר ענת. בן שמגר קבור שבתמנת בסופו, שם וכתוב לרשב"ץ, אלפרא אבן יצחקרב

 שם - "תבנין תקכ"ט משנת ירושלמיי משה ר' של המסעות בספור שכתוב כמובתבנין,
 ועדולם "ותמנת בכפו"פ: כאלי שכתוב מה עיון וצריך יפה". כפה בתוך ענת בן שמגרקבור
 למזרח נוטים שהם עם יום חצי לכמו המעטירה צור 5 לדרום שהם ומפורסמים אצלנונודעים
 נוטה שעות כארבע צור "לדרום תמנת: על כותב הוא ולהלן7 ההרים"". ראשי עלבהיותם
 שמו". נשתנה לא עדולם, - שעה תמנת לדרום תמגין. לו וקורין תמנת ההרים בראשילמזרח
 כי מפרש, תמיד ואינו הדרך, לאורך ולפעמים ישר אוירי בקו לפעמים מודד שהמחברונראה
 הדבר תמיד שלא אף לבאר. רוצה הוא שאותו חז"ל מאמר או המקרא או הענין לפי אצלוהכל
 שהוא זמן פרק אינה שבכפתור-ופרח ששעה למעלה, שהוכחנו מה ולפי לקורא. מידברור
 יותר לתמנת מצור שעות 4 יהיו פרסאות, 2 למסע כנוי שהוא אלא יום, ממהלך ה-12החלק
 שכתב במרחקים גם כי מסתבר, וכן הדרך, לאורך הן שעות ה-4 אלו כן ואם יום, חציממהלך
 זאת לבחון כדי ישר. בקו נמדדים שאינם לומר הכרח יש בהם גם - ענין באותו לזהבסמוך
 : הקטע מתחילת המאמר את כאןנביא

 נלך ועתה לדרום. מצפון הירדן לצד כלומר הארץ, למזרח הנה עד מדן באנו כאן"עד
 כמו - לצידון מדן ונאמר הגדול, הים לצד ]כ[לומר הארץ, למערב לדרום כן גםמדן
 כשתי עכו לצפון עכו. - יום צור לדרום המעטירה. צור - יום צדון לדרום וחצי.יום

 צור לדרום ". זיף לו וקורין שאול, אל הזיפים באו עליהם שנאמר זיף, מדבר -שעות
 תמנת לדרום תמנין. לו וקורין תמנת, - ההרים בראשי למזרח נוטה שעותכארבע
 לו וקורין חלב, גוש - שעות כשתי תמנת לדרום שמו. נשתנה לא עדולם, -שעה
גוש".

 יום מהלך אינו אופן בשום וזה ק"מ, כ-46 אלא אינו באויר המרחק לצידון )בניאס(9 מדןהנה
 מפותלת. בדרך הוא וחצי שהיום נאמר כרחנו ועלוחצי,

 - לצידון צור כין דבור, כאותו המחבר שכתב יום מהלך של המרחק גם זה לפיד.
 כ-36 הוא ישר כקו לצידון צור בין המרחק ישר. במרחק דוקא ולאו הדרך על שהואמסתבר
 לרוב מתאים שלא מה ס"מ, 45 והאמה מטר 900 המיל היה אילו נכון שהיה מהק"מ,

 פחות ק"מ. 40 בסביבות הוא המרחק הכביש, על כאמור. המחבר, ידי על הנתוניםהמרחקים
 יחיאל רבינו מישיבת שליח יעקב ר' שעשה המסעות "אלה בספור כי לציין יש יותרה.או

 השלם, בספר-יוחסין החמישי המאמר בסוף 2. 41. 3 בעמוד הוא ובמב"פ ונאמר, ד"ה מ"ו. דף י"א פרק .1
 באוצר-מסעות דבריו הובאו 228, צד בתשכ"ג( בירושלם )צולם לונדון-תרי"ז פיליפאווסקי, צבי רבהוצאת
 444. עמוד תשל"ו - יערי אברהם בעריכת ארץ-ישראל מסעות 3. 82. עמוד אייזנשטייןבהוצאת

 אינו זה בספר פעמים הרבה וכן מזרחית, דרומית אלא דרום, ממש לא5. לחפש. הוצרכנו ד"ה : מ"ה דף4.
 לצור. מזרחית דרומית שהיא תמנת לגבי מפרש הוא לקמן וכן לציין, מקפיד כן ולפעמים בכך.מקפיד

 מ"ז. דף7. הנדון. באיזור מצאתי לא עדולם את הים. פני מעל ויותר מ' כ-700 פסגה בראש יושבת תבנין6.
 שמו". נשתנה "לא לכתוב צריך והיה תמוה, הלשון 8. 416. בעמוד הוא ובמב"פ מדן, באנו כה עדד"ה

 בערבי" הנקרא הכפר שסביב לאיזור וכוונתו זיב", לו "וקורין צ"לואולי
 ו'( אות לקמן )ראה שאחרים א-זיב

 אריאל באנציקלופדיה וילנאי זאב מדויקים. נתונים לי אין . 10 א'. אות ראה 9. כזיב. עם אותומזהים
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עוטו בכפו"פ מקומות זהוי / קכגפרק

 ובין בים בין זה "כל כתב: דבריו ובתוך פרסאות". שבע לצידון "ומצור : ח כתובמפאריש"
 למיל מתאים ידו על הנתון שהמרחק הרי ישר, בקו היא שהמדידה בזה כוונתו אםביבשה".

 יתכן אבל פרסאות, ללז לכתוב לו היה למיל ק"מ 1.2 לפי מדי. גבוה קצת זה ק"מ. 1.285של
 פרסה. חלקי לפרט דקדקשלא

 ויהיה הדרך, על נמדד ענץ, באותו בכפו"פ האמור לעכו מצור המרחק גם זה לפיה.
 כן גם מכך היוצאים והאמה המיל ואורך בטבלה, 'טצ"נו הקילומטרים מ-40.9 גדולהמרחק
 י ר ,פליח ר"י במסעות ק"מ2ל כ-45 הוא הככ"ט על המרחק כטבלה. שצוץ ממהעתר

 ביבשה", ובץ בים בץ פרסאות יטתי המעטירה לצור "מעכו : כתובי לעיל המובאמפאר"ט
 'טהחלק אלא תשע, להעת יך וצ והער, הח' האותעת סדר שנתחלף נראה שבוש. ודאיתה

 יהיה מטר, בקו נמדד האחרץ אם תשע. במקום עתי שסטאר כך נמחק, העץ 'טלהשמאלי
 ס"מ. 56 8 -- והאמה ק"מ, 1.136המיל

 יטעות ל במרחק עכו לצפץ העם עד ידוע "שהוא תבואות-הארץ, בעל כתב -- כדבה
 לאל-דב מעכו בטבלה המרחק את מדדתי לכן ךב"'ן אל ערבי בלשון לווקורץ

 גם אלהב. הוא יטכךב סובר אעו כפתור-ופרח 'כבעל נראה אבל מאד. קטן מל מכךתצא )א-דב"
 ובגמרא'ן מסולמה-של-צור, דרומית ק"מ כ-1! היא דב וטהרי כך, נראה לא הגמראמדברי

 יתכן לא הדעות כל ולפי מילץ, ל אלא אעו צור של לסולמה כעב בץ 'טהמרחקכתוב,
 'טל לסולמה מצפון מילץ ג' וטכךב הכפתורזפרח, דעת הנראה וכפי ק"מ"ן. זן יהיהשהמיל

 הכביש על כנראה כתתו כ-37, אלא אעו אתרי שבקו ומאחר ק"מ, כ-40 שהמרחק כותב צוה ערך א"קלסיעת
 לציתן צור שבץ הכביש את ל-250,000. 1 של מידה קנה לפי מאסר עתר צידק של מדמקת מפה לי אץהמכחה
 ק"מ". 8 "לצידץ כתוב הכביש של הצפתי בקצה אבל צידץ, עד ממעה שאעה ל-50,000 1 של במפהמדדתי

 עד ק"מ כ-40 היה הצפופים( הק"מ 8 עם )יחד הכל סך מדידה. בגלגלת הכביש של הדרומי החלק אתמדדתי
 אם כי כעיהם שאין לצידץ מצור כמו מועט דרך הוא "ואם : כתוב א' סעיף רמ"ח או"ח שמו"ע מיהו צור.מרכז
 מטבת רפ"י כתב זה וכעין הוטבת". קודם 'טם 'טעיע שאפשר מפר בבקר כע"ען להפליג מותר אחד עםמהלך
 משמע, נ'( דף סוף )פסחים מישן בף בסרית חט"י מדברי כי עען, וצריך עם. מהלך הוא שבים ומוטמעי"ט.

 די מטאר לא וטבת צרכי להכץ ורק לצור, לחתר וגם בשוק לעסוק גם זמן עוד היה שון בעם לנסיעהשבכסף
.r~rכר בסולת רש"י דברי מקום, מכל rw'~ מוטמעים טטהם רק בזמרם עוסקים אם יטהרי לעדנת, מגעת אעה 

 גם ע"ן לצידץ. מצור משוכללות באנעת להגיע זרעים משוט לתופסי שלקח המעשי בזמן ולא מרחק.כיחידות
 סימן 70 עמוד אוצר-מסעות . 1 1 י"א. תשובה שאחר בתוספת ד' חלק שליט"א ו"ס להגרי"יבמנחת"צחק

 הכביש: על מצתן בדרום המפה בשולי 1941, משנת ל-50.000 1 באנגלית. צור-נבטיה במפת 12.ז/
 לקצה עד ק"מ בכ-לל4 המסתכמים ישמם כקטעים מסומן הכביש לצוה מדרום במפה, ק"מ". 41 --"לעכו
 עירובץ 15. 8. הערה לעיל וראה ר. עמוד א' פרק תכוה"א 14. 'טם. 13. המפה. 'טלהדרומי
 מ"ר. )דף כותב לכלב. א-דב את מ"גן )דף החוצב גולדהארג יצחק )הרב אדמת-קורט בעל16.ס"ד:
 )לענץ התלמודית האמה כי לי נודע מיטר 4560 'טהם דצור לסולמה מכאב אעם מילץ ל "מהמרחק : בץהערה

 הם גם העגולים ]הסוגריים העם( עד הוסדות בה 'כמודדים הערבית האמה )כמו סעטימיטר 76 מחזקתתחומיך
 אער המרחקים כל עם ובצמצום "בדעק מסכים זה לדברת מיטר". 1520 מחמק התלמודי והמילמוטלל

 נקרע שרמ"א משנת פישר )ובהוצאת בתרע"ג בירושלים נדפס ספרו בספרו 'טם ע"ן כתלמוד" מכריםמדותיהם
 האזרחעת, ]היעו העם מ,טהן מדויקות פחות בזמנו המפות הץ הנראה וכפי ארץ-ישראל-לגבולותיה(הספר:
 הץ והצרפתים האנגלים הגרמתם, ידי על הראזטתה העולם במלחמת 'טהוכנו הצכאעת לפרסום. מותרותשהע
 מישהו שחוטבה ממה בהרבה גדולה מחוטפתו העצאת האמה עליהןן שכתוב כפי לפרסום, ואסורותמודעת
 התיחס 'טלא חבל בחז"ל. 'טהוזכרו מקומות על נכתים לא מזהויים כנראה נובעת והיא הפוסקים, גדולימבץ

 'טדעתו וטמצאתי היחיד נכונה. אעה וטדרכו רואה היה זאת עוטה אילו הרא,טתים. ידי על הנתוחםלמרחקים
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 תורה של ומשקלותמדותשטז

 לצפון שהוא יתבאר התוספתא שמן עצמון, בכפתור-ופרח שכתוב ממה משתמע כךצור.
 את נשים אם גם והרי יום, מהלך לכזיב מעכו יהיה איך מובן, לא שעדיין אלא צור, שלסולמה
 ק"מ, ל-4 האלו המילין שלשת את נחשוב אם ואף צור, של לסולמה מצפון מילין שלשהכזיב
 היא שכזיב בכפו"פ, כתוב שכן קשה, הוא מגופו גם ק"מ. כ-24 אלא לכזיב מעכו יהיהלא

 לה הדרומית כזיב, תהיה ואיך מעכו, יום מהלך שהיא שם, כתוב צור ועל מצור,דרומית
 הצפוני מהצד מיל 3 היא שכזיב כונתו ואולי מעכו. יום מהלך היא גם עכו, לבין בינהושוכנת

 ק"מ ל-35 הכל סך יגיע ק"מ, כ-12 מתמשך עצמו צור של וסולמה סולמה-של-צור,של
 ואולי מדוקדק. אינו לכזיכ מעכו או לצור מעכו או שכתב יום שמהלך לומר, ונצטרךכקירוב,
 לעכו. צפונית ק"מ כ-23 לדעתו כזיב ותהיה יום, לחצי להגיהצריך

 ביניהם, יום חצי מהלך - שכתב שהמרחק אלא ידוע, מקומם - שאן ובית טבריהז.
 בכפתור-ופרח מופיע זה מרחק שכן קשה. להגיה גם מדי(. גדול שהמיל )או מדי קטןנראה
 הגרסה שנכונה נראה המקומות. כל את שהשווה הוא שמגיה נאמר אם אלא פעמים"י,כמה

 נאמר לא ושאם ישראל, מארץ חלק הינה שאן שבית המחבר טוען בו העשירי, בפרקהכתובה
 שכם היא לבלטה, מטבריה אוירי בקו ק"מ ]68 לשכם מטבריא "תלך שבו מצב יהיהכך.

 לא הירדן ולעולם שאן בית והוא לארץ חוצה תמצא הדרך ובאמצע ארוך. יום דרךהעתיקה[
 ארוך. יום חצי שאן לבית מטבריה המרחק יהיה זה לפיעברת".

 מיל, מ-40 יותר הוא מקום מכל מהו. יודע ואיני ריע לו אין ארוך. יום של זהמושגח.
 חצי הוא מטבריה לבית-שאן שהמרחק שכתוב המקומות כשאר גם זה, לפי מ-20. יותרוחציו
 כתב המקומות בשאר ואולי כאן. שכתב מה על סמך ואולי ארוך'. יום 'חצי : להגיה ישיום,

 חצי להיות יכול איך הבין לא היום, של 1 הנ2 החלק היא ששעה שחשב והמגיהבשעות"ן,
 רצה, לא "ארוך" גם ולהוסיף יום, לחצי הגיה ולכן שעות, מ-6 פחות ארוך, יום חצי אויום,

 הדרך. באמצע בדיוק שהכוונה לגמרי ברור לא עדיין הדרך" "באמצע שמלשוןכיון

 102 עמוד אילת, )ערך ערך-מילין שכספרו, רפפורט, יהודה שלמה הרב הוא אדמת-קודש בעל לדעתקרובה

 המיל את יותר". ועוד הרומאים של מיל 00י/4-44 תכלול בתלמוד פרסה ש"כל כתב וורשה-תרע"ד(בדפוס
 1841 משנת הגרמנית במהדורה 334, צד ראבינזאן של המסעות כספר שכתוב מה פי ]על חושב הואהרומאי

 מאלוסה לנסע לו שלקח הזמן שלפי קל"ב(. לפרק 2 בהערה לקמן המתוארת האנגלית במהדורה 202)עמוד
 מילין כ-71 המרחק מצוין פויטינגר ובמפת אנגליים, גאוגרפיים מילין 53 להיות המרחק צריךלירושלים,
 הדן בקטע קל"א בפרק שנכתוב כפי מטר, לכ-1480 הרומי המיל את החוקרים חושבים כלל שבדרך אףרומיים,
 מכך מטר. 1 382.48. דהיינו מטר[. כ-1852 של ימי ]=מיל אנגלית גיאוגרפית מפרסה ל-./SS הדרום[ מןכאילת

 את לזהות לו מתאפשר לדבריו, כך. מטר. 1,534 של תלמודי ומיל מטר. 6138.2 של תלמודית פרסהמתקבלת
 ]חלוצה[, Elusa אלוסה, עם מירושלים, פרסאות 10 רחוקה להיות המשנה לפי האמורה הדרום", מן"אילת

 10 הם דעתו שלפי למה קרוב שלדבריו מה רומיים, מיל 71 הכביש[, ]על מירושלים מרחקה פויטינגר מפתשלפי

 איזו כאן יש ספק בלי אבל הדרום. מן אילת על שכתבנו מה קל"א, פרק בסוף לקמן ועיין תלמודיות.פרסאות
 כאלה רומיים מילין 71 יהיו כספרו, שכתוב כפי רומיים מילין 4.44 היא תלמודית פרסה אם כיטעות,

 2 קל"ב( לפרק 2 הערה לקמן, דבריו )יובאו משוה עצמו רוכינזון גם 10. לא תלמודיות, פרסאות44)4י7=16

 הרומי שהמיל כך רומיים, מילין 2 ל-לל אנגליים גיאוגרפיים פרסאות[ להם קורא רפפורט ש"י הרב ]אשרמילין
 ובמב"פ כזיכ. מקום על לחפש הוצרכנו ד"ה מ"ה: דף פי"א 7י' י7/י5' לא אנגלי. גיאוגרפי מיל 0.8הוא

 וכפרק שרדפתי ומה ד"ה : כ"א בדף ז' ובפרק הזה כזמן נמצא ד"ה י"א. דף ד' כפרק . 18 407. כעמודהוא
 שכתבנו מה לפי 19. כן. לא שאם סד"ה ל"ח: בדף י' וכפרק מדן באנו כה עד ד"ה לפני מ"ז. דף בראשי"א

 שלש בין שאן לבית מטבריה המרחק יהיה פרסאות, שתי היא בכפו"פ ש"שעה" קכ"ב( פרק )בתחילתלמעלה
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,2יז בכפו"פ מקומות זהוי / קכגפרק

 היכולת אי בגלל בקילומטרים מרחק רשמתי לא לשולה מחברון הנתון המרחקעבורט.
 היא שאל-עריש לו שמסתבר כותב, שהוא אחרי הכפתור-ופרח, בעל הזה. המקוםאתלזהות
 לדרום יש "האמנם : מוסיף ושולה". ויתיר שמיר "וכהר, יהושע:'י2 בספרהאמורהשוכה
 מקראיים מקומות בזיהוי עתיר". שקורין יתיר לה וסמוך שוכה ששמה עיר יום, כמוחברון
 יאחיר". הכפר שעה... ו' בערך חברון לדרום - "יתיר : י2 ז"ל שווארץ יהוסף רב כותבאלה
 הכל בסך נמצא זה מקום סואווייכא". הכפר וחצי... שעה בערך יאתיר22 לצפון "שוכווכן:
 ידי על הנקובים המרחקים לפי גם והרי מחברון, מערבית דרומית אויר( )בקו ק"מ -17כ-16
 מקום ההוא באיזור יש עוד יום. מהלך מהיות מאד הרבה הסר הנדון המרחק שווארץהרב

 העבריות במפות נקרא מקום יש וכן באויר, ק"מ כ-16 מחברון רחוק א-סכה21,הנקרא
 הנקרא מקום יש עוד מחברון. מערבית דרומית באויר ק"מ כ-לל15 - סכךן2 אח']ורבת[
 30 כ-לל תל-שקת, נקרא הוא חדשות עבריות ובמפות 'es-Saqati 2.-011[ך האנגליותבמפות

 כ-37 הוא לשם מחברון המרחק הכביש ועל המכפלה, למערת מערבית דרומית באוירק"מ

 ק"מ כ-7 אל-עטיר[, או ]=אל-אטיר Attir 11 הנקרא מקום יש זה תל-שקת יד על גםק"מ"2.
 לו.דרומית
 יתאים ואז יום, במקום יום חצי להגיה צריך אולי קטן. מיל נותנים הנ"ל האפשרויותכל
 לשוכו. הסמוכה ליתיר, מחברון שווארץ ר"י ע"י הנתון לזמןהזמן

 שזורי. שמעון רבי קבר ושם ידוע. מקומו -סג'ור

 שוה משולש מהוים כיניהם שהמרחקים המחברת, כתב - עזה שבע, באד חברון,יא.
 בקך מדד הללו המרחקים שאת מכך מסתבר שוות. מצלעותיו ששתים משולש היינושוקים,

ישר.

 בית הוא עזה ובין שבינו הדרך באמצע יום כחצי חברון "למערב "2 : המחברכתביב.
 בשום אפשר ואי לעזה, מאשר יותר הרבה לחברון קרוב בית-גוברין שמו". נשתנה לאגוברין
 בחצי, של במובן באמצע בלשון משתמש שהמחבר ונראה הדרך. באמצע שהוא לומר,אופן
 הוא וכן לעזה. בית-גוברין שבין מהמרחק חצי הוא לבית-גוברין מחברון שהמרחקכלומר
 שמחברון משתמע, עצמו הרב מדברי גם יום. מהלך הוא לעזה מבית-גוברין בז, אםבאמת.
 השוקים, שוה משולש ועזה חברון אל "באר-שבע כתב: שכן סתם'2, מיום יותר הואלעזה

 דרומי, מזרחי הוא ואליה לבאר-שבע, מעזה וכן יום, כמו מערבי לדרום לבאר-שבעשמחברון
 שלם". יום כמו וחברון עזהובין

 חורבת 22. לונץ(. )מהדורת קכ"ה עמוד תבואות-הארץ 21. מ"ח. ט"ו יהושע 20. שעות.לארבע
 691.8/3470.7, היא יט"מ וברשת ארץ-ישראל, ברשת 151 6/084.7. ציון כנקודת כ-Attir במפות מצוינתיאתיר

 העבריות במפות המצוינת חורכה ב-690.9/3476.2(, היא יט"מ )וברשת 150.8/090.2 בנ.צ. לה.וצפונית
 144.6/099.9 23. שואווייקא[. ]חורבת וא Shuweika - הישנות ובאנגליות שויכה, ח' -החדשות

 ובאנגליות 24. 684.5/3485.9. בערך היא יט"מ וברשת Sikka, בלועזית-חרבת מופיע ושם א"י,ברשת
 בנ.צ. נמצא 25. יט"מ. ברשת 686.2/3483.0 א"י. ברשת ב-146.1/097.1 מקומו Sikak-5ב. נכתבהוא

 דף י"א פרק 27. 71. עמוד כרסא, מדריך 26. יט"מ. כרשת ו-681.6/3465.7 א"י כרשת41.3/079.9נ
 לירושלם, נשוב ד"ה מ"ח. דף י"א פרק 28. 429. בעמוד הוא ובמכ"ם התחומין, בבאור ד"ה לפנימ"ח:

 בין הדרך כחצי בית-גוברין מהיות מתחייב שהיה כפי 29. ז"ל. הרי"ף וגם ד"ה 426 בעמוד הואובמב"פ
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 תורה של ומשקלותמדותשיח

 יום. מסתם יותר שהוא ודאי אבל אח, לו מצאתי לא שלם, יום הזה, המושגיג.
 מרוחק שהוא הרב כתב חברון, לגבי 60. כ-לל הוא לעזה מחברון באויר המרחקבקילומטרים,
 יום כלומר החורף, יום השלמת אצלו הוא שלם יום אולי וא"כ החורף, יום כמהלךמירושלים

 יום ולקרא להגיה שצריך יתכן, גם שלם. מיום בחורף שחסר מה ועוד פרסאות 40 שלרגיל
 שלם"י יום במקוםושליש

 מה יודע איני עדיין לחברון, שמירושלים המרחק לגבי יי הרב שכתב החורף יום מהלךיד.
 היום שעות כ-12 כולם נהלכים כיום, האדם מהלך לגבי שכתב המיל ארבעים לדעתו אםהוא.

 324/9 הוא החורף יום שמהלך מסתבר אז כי בינוני[2י, ביום השקיעה עד החמה מהנץ]כלומר

 בקירוב, מעלות רי"ד הארוך היום "קשת שבירושלים הרב, כתב הששיה בפרק שהרימיל,
 הלילה קשת ישרה. שעה עושים מהם שהששים ]=דקות[, ראשונים וי"ו י"ר הישרותשעותיו
 9%/י81 הם דקות ומ"ר שעות ט' הארוך". כליל קצר יום ולעולם מ"ד... ט' שעותיוקמ"ו,
 לפי שלם", "יום זה לפי )ויהיה מיל 324/9 נקבל ב-9%/י81 מיל 40 וכשנכפיל שעות,מ-12
 ביותר נהלכים ליום המיל שארבעים 'י, הסוברים גם יש מיל(. 9/י47 - למעלה שכתבנומה

 שיום לומר, מקום יש אולי זה, לפי מיל. 30 או 32 רק הולכים שעות וב-12 שעות,מ-12
 הוא לחברון מירושלים באויר המרחק ושליש. מיל 24 או מיל 25.9556 אלא אינוהחורף
 למיל יצא אוירי. מרחק היא הרב כונת ואם מיליי, 9/י32 הוא החורף יום אם ק"מ.כ-30
 הכביש על מטרח. כ-1,233 למיל יצא ושליש. מיל 24 הוא החורף יום אם מטר.כ-925
 ק"מ. כ-36 .הוא חברון למרכז בירושלים יפו משער המרחקהנוכחי
 להר מבאר-שכע שהמרחק כתוב, מפרקי-רבי-אליעזר-הגדול ל"ה שבפרק לצייןיש
 ולפי הירם, בחצי מבאר-שבע לשם הגיע אבינו ויעקב ימים, ב' מהלך - שבירושליםהמוריה

 משני חסר לירושלים ומחברון לחברון מבאר-שבע המרחק על בכפתור-ופרח שכתובמה
 שהמרחק או לומר, צריך ולכאורה החורף. יום למהלך בינוני יום מהלך שבין ההפרשהימים
 בעל שכתב לחברון מבאר-שבע הירם שמהלך או בדקדוק אינו בפרקי-רבי-אליעזרהנתון

 דעת שלפי כתב, בפרקי-רבי-אליעזר המודפס בפירושו והרד"ל בדקדוק. אינוהכפתור-ופרח
 השלישי וביום בבאר-שבע. אברהם כשגר היה העקדה שצווי שרה, חיי פרשת ראשהרמב"ן.

 יוצא זה הגיון ולפי לשם, הגיע בבוקר השלישי שביום לומר צריך המוריה, הר אתראה
 הוא מיל 40 שמהלך שאומר מי ולפי מכך. פחות ולא ימים, שני לפחות הוא האמורשהמרחק
 החמה מהנץ אלא הלכו לא ויצחק שאברהם לומר, מקום יש הכוכבים צאת עד השחרמעלות

 בית- דרך לעזה מחברון שהמרחק יוצא שכתבנו, מה שלפי ואף 30. מחברון. יום לל כמרחק לעזה,חברון
 כתב שהרי כיח-גוברין, דרך ולא ישר, בקו הוא שכתב, ושליש יום או שלם יום של המרחק וחצי, יום הואגוברין
 מירושלם. ד"ה 425 בעמוד הוא במב"פ ברלין. במהדורת שם 31. שוקיים. שוה ממשולש צלעשהוא
 ד"ה י"ח. דף33. 36. הערה לקמן וראה תנ"ט, או"ח הגר"א ביאור וראה קי"ז, לפרק 3 הערה ראה32.

 לעיל. קי"ז לפרק 3 והערה שם הגר"א ביאור ראה 34. 235. כעמוד הוא ובמ"פ הרביעי, בפלך היאירושלם
 פרסאות 8 אכן לחברון שמירושלים מטודלה, בנימין ר' בשם כתבנו שם קכ"ב. לפרק 6 בהערה עיין35.
 הכתובות השעות שלש על הח"ס הערת את הבאנו קג"ב, פרק בתחילת למעלה, 36. מיל. 32שהם

 מיליז' 10 - הצוק עד שמירושלים האומר לדעת ומתאימות ]=עזאזל[ לצוק מירושלים למרחקבכפתור-ופרח
 ל-12 מיל 40 חושב ושהכפו"פ דקות, 18 הוא מיל מהלך הכפתור-ופרח שלדעת מכך, הח"ס מוכיח דבריובתוך
 )ראה מאד משובשת שלפנינו הכפו"פ שכספרי הנוסחה כהיות אכל ק"מ, 32.44 החורף ליום יוצא זה לפישעות.
 שעות שלש שכמקום אפשר שהרי מילה, חצי על או אחת מילה על לבנות קשה ל"ו(. פרק למעלה. שכתבנומה
 תשעים - הצוק עד מירושלים לפיה ס"ז.(, ריש )יומא משנה כסתם לפסוק וכוונתו פרסאות, שלש כתובהיה
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שיט קכג-קכדפרקים

 החמור את ולחבוש לדרך להכין אלא היה לא בבוקר אברהם שהשכים ומה השקיעה,ועד
 פטור לגבי ודעימיה, הרמב"ם )לדעת ההליכה מצוות תחילת שבקרבן-פסח וכמובעצמו,

 הדרך לאורך חשבונו את אליעזר רבי עשה ואולי השמש. מעלות אלא אינה רחוקה(דדרך
 פרקי-רבי-אליעזר בדברי שכתבנו מה גם ראה ישר. בקו - הכפתור-ופרח ובעל ישרהשאינה
 א'. סעיף סוף קכ"ה, בפרקלקמן

 נמצאת היא שיך-זויד. היום הנקראת שהיא וילנאיוי, זאב פרופ' כתב - זעאקהטו.
 יט"מ. ברשת 605.75/3455.2בנ.צ.

 קכ"דפרק

 בכפו"פ הנתונים בעבר-הירדן דרךמרחקי
 והמרחקים בעבר-הירדן מקומות של רשימה יש שבכפו"פ עשר האחד הפרקבסוף
 מספר - ובסוגרים בקילומטרים, ישר בקו המרחק עם יחד כאן מובאים אלוביניהם.

 בעל התכוון אלו ממקומות בחלק שאם מובן זה. מחשבון המתקבל למילהקילומטרים
 הרריים באיזורים במיוחד ארוך, יותר המיל יהיה ישר, בקו ולא הדרך, על למרחקיםהכפו"פ
 ביותר. מתפתלות הדרכיםששם
 מחשבון תסבן". לו וקורין ימים כשני הירדן למזרח לבית-שאן דרומי מזרחי י"חשבוןא.

 )1.034(. ק"מ כ-82.71לבית-שאן
 ערער". לו וקורין גדול נהר תחתיו ארנון ונחל ערער2 הוא יום כמו חשבון "לדרוםב.

 )0.914(. ק"מ כ-36.56 יש לערערמחשבון
 על המרחק היה , ל-100,000 1 במפת הכביש על בגלגלת-מדידה שמדדתי מהלפי
 צפון "ואל כתוב: השמים, מן לנו שהראו מה לך אגיד ד"ה מ"ז ובפרק ק"מ, כ-45הכביש
 שב"קרוב יתכז חוסבאן". לו וקורין סיחון עיר חשבון ותמצא יום כדרך היושר אל קרובערער
 עבר-הירדן. בהרי הדרכים ליתר בהשואה ישרה יחסית שהדרך כונתו, היושר"אל
)0.880(. ק"מ 35.21 - יום" כמו יריחוי למזרח"חשבוןג.

 ק"מ, כ-48 ליריחו מנעור יש ירדנית, דרכים במפת המצוין לפי סלולים, כבישיםעל

 ק"מ, בכ-14 עפר בכבישי הדרך את לקצר אפשר אולי אבל ק"מ. כ-10 עוד יש לנעורומחשבן

 * ק"מ. כ-44 בס"ה הדרךותהי
 ק"מ דיבאן"-33.5 לו וקורין יום כחצי דיבוןן אל מחשבון תלך דרום "אבלד.

)1.675(
 ק"מ. 40 - הכבישועל

 זעאקה. ערך ארץ-ישראל, לידיעת אריאל אנציקלופדיה בספרו. 37. פרסאות. 3 או מיל 12 שהםריס,

 ההפניות כל הערה: יט"מ. ברשת 766.0/3522.0 או א"י ברשת 226.5/134.2 בנ.צ. בערך נמצאת חשבון1.
 א"י ברשת 228.2/097.8 בנ.צ. נמצא 2. מורחב. 36 איזור עבור הן יט"מ - הבינלאומית לרשת זהבפרק
 ברשת 95'192.15/142 בנ.צ. בערך נמצאים )תל-א-סלטן( יריחו עתיקות 3. יט"מ. ברשת 768.2/3485.5או

 יט"מ. ברשת 764.2/3488.5 כערך א"י, ברשת 224.0/101.0 בנ.צ. כערך נמצא 4.א"י.
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 תורה של ומשקלותמדותשכ

 הר הוא לדרום ימים שני דרך ומהפסגה קארק אל לו וקורין מואב והוא הפסגה "לראשה.
 )0.926(. ק"מ 74.05 - שובאק לאל קארק מאל שובאק". אל לו וקוריןשעיר
 יותר. או ק"מ כ-100 יש הכבישיםעל
 דרומי". מעט בית-שאן כנגד וחצי יום כמו הירדן למזרח והוא גרש, לו קורין "גלעדו.

 אז בית-שאן, עד למרחק כוונתו ואם 0.5(. )18 ק"מ 3 כ-1.1 הוא שכנגדו לירדן מג'רשהמרחק
 )0.7368(. ק"מ 44.211הוא
 אם שאהבה". לו וקורין שבמה הוא יום כמו ליעזר מזרחי וצפוני זרעה', לו קורין "יעזרז.

 )0.869(. ק"מ כ-34.75 המרחק ולשהבה, לאזרעהכוונה
 הנמצא לתל-שהב, הכוונה ואם דרומה(. מעט נוטה ואף לאזרע מזרחית היא שהבה)אבל
 עוד למיל יצא מא-זרע. מערבית דרומית ק"מ וכ-33.5 מזייזון מזרחית דרומית ק"מ כ-3בערך
 )0.838(.פחות
 ח'. כפרק גם כתוב )כך שמו" נשתנה לא יום כמו ביושר לסלכה מערבי הוא "אדרעיח.
 וילנאי, זאב של ארץ-ישראל לידיעת באנציקלופדיה שכתוב מה לפי יושר6(. הזכרתללא
 על ירדן. לגבול קרוב ימינו, של סוריה בדרום הנמצאת דרעא, היא ואדרעי צלחד~, היאסלכה
 ישר. בקו כמעט עתיקה דרך יש אלה ערים שתי בין מדמשק. היורדת החיג'זית הברזלמסילת
 ק"מ כ-58 הוא לדרעא הקרוב סלכה לקצה לסלכה הקרוב דרעא קצה בין באוירהמרחק
 שבא ממה יותר זה בקירוב. אחד קילומטר עוד מוסיפה הדרך מטרים, מאות כמה ועוד ()1.45

 לנחוץ מצא לא הכפו"פ שבעל לומר, נצטרך נכונים, והזהוי הגרסא ואם יום. למהלךבחשבון
 "יום מהלך - ק"מ ל-60 קורא הכפתור-ופרח שבעל למעלה", כתבנו וכבר כאן.לדייק
 שהוא כך על מראה הכפתור-ופרח, בעל כאן שעושה הגס. הקירוב גם מקום, מכלשלם".
 יהיה יום( למהלך ק"מ )48 למיל מטר 1200 לפי לזה. קרוב או מטר 1 לכ-200 המיל אתחשב

 מיל כ-48 יהיה לאדרעי מסלכה במילין המרחק מלבר. משתות יותר קצת רקאי-הדיוק
 יום מהלך לקרא אפשר לזה שעות. 4ל14 מהלך מהוה יום למהלך מיל 40 שלפיושליש,
 יהיה מזה, פחות או ס"מ ל-48 האמה את חשב הכפתור-ופרח בעל אם זאת לעומתבקירוב.
 יהיה הדיוק חוסר שעות. 18 ממהלך יותר יהיו ק"מ ו-58 פחות, או ק"מ כ-38.4 יוםמהלך
 וגם מספריים יחסים של במונחים גם הוא הדיוק חוסר מלגו. חצי שהם מלבר, משלישגדול

 שהליכה כאלה היו המשטר שסדרי בזמנים ביחוד ביום, שעות 18 הלכו לא בני-אדםבמעשה.
 להניה, מאוד סביר שעות, מ-א) יותר של הליכה הצריך המרחק כאשר מסוכנת. היתהכלילה
 שמוכן למי שגם כך הדרך. באמצע באכסניה ולנו ימים ל-2 הדרך את חלקו הרגלשהולכי
 מהלך זו לדרך לקרא היתה זאת לעשות הטבעית הדרך גדול, כה באי-דיוק במרחקיםלנקוב
 אחד. יום מהלך לא ימים,שני
 גדרות" ועליה זיזון לו וקורין שעות ארבע כמו לאדרעי מערבית צפונית היא"זוזיםט.

 מזיזון המרחק א"י(. ברשת )238.63/236.2 ירמוך נחל על קטן ערבי כפר הוא זיזוןרבים".
 שעה ואם ק"מ, כ-1.388 למיל יצא מיל, ולנ היא כאן שעה אם ק"מ. כ-לל18 הואלאדרעי

 לקחת לא קכ"ב פרק בתחילת החלטנו וכבר ק"מ, 0.578 למיל יצא פרסאות, 2 -כאן
 בשעות. הנקובים מרחקיםבחשבון

 לה דרומי ויהצה ההרים ראשי על היא שסלכה שם. כתוב עוד 6. א"י. ברשת 268/253 גל בנ.צ. נמצאת זרעה5.
 40~32 בערך לוונט, ברשת ב-239.8/060.3 נמצאת צלחד 7. יהצה. היא איפה יודע אינני ואני יום,כחצי

 הוכנס ברלין במהדורת 9. וי"ג. י"ב אות קכ"ג פרק 8. לגרנוו-ו'. מזרחית ו-36.70 המשוה מקוצפונית
 אומר ולבי טיבן, מה אלו גדרות יודע ואיני 'גדרות', שצ"ל וכתב תקן השגיאות תקוני ובקונטרס 'נהרות'בטעות
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שכא בכפו"פ עבה"י מוחקי / קכדפרק

 בקו לעשתרות". דרומית וזוזים אל-תארה קרן לו וקורין "ן יום כמו לעשתרות"וממנוי.
 מערבית צפונית וחצי וכקילומטר אל-חרה, בשם ישוב יש 33003 '~ל רוחב וקו '36000האורך

 אורך וקו '33004 רוחב כקו )בערך לים מעל מטר 1094 בגובה תלולה פסגה כראשלו,
 ק"מ כ-38.8 מזיזון צפונית נמצאת והיא אל-חרה, תל הנקראת חורבה יש'לל35059(,

.)0.97(
 יותר הרבה המרחק הכביש שעל כך המקומות, שני בין ישרות דרכים מצוירות לאבמפה

ארוך.
 מערבית והוא חוארה לו וקורין מקנה מקום הוא והיום גלעד כארץ הוא יאיר "חותיא.

 ב-773.1/3603.3 נמצאת תוארה רמתא"יי. הוא שניהם ובאמצע שעות ארבע כמולאדרעי
 והיא מזרח(, ו35054% צפון '32032 )בערך א"י ברשת 235.5/215.3 בערך יט"מ,ברשת
 מתוארה הדרך על מתוארה, צפרנית ק"מ כ-10% נמצאת ורמתא ק"מ, כ-20 מדרעארחוקה
 נותנים ק"מ 20 מיל. 13 זל להיות לדרעא מחוארה המרחק צריך לשעה מיל 3 זל לפילדרעא.

 ק"מ 20 - מיל ל-32 יהיו פרסאות, 2 - כאן שעה אם מדי. יותר וזה למיל ק"מ1.5
 ק"מ. כ-20 הוא המרחק הדרך על גם מדי. קטן וזה)0.625(,

 לבצרה- מאדרעי המרחק בצרה". לו וקורין יום כחצי אדרעי למזרח הוא במדבר "ובצריב.
 רחוקים ושניהם )1.625(, ק"מ כ-32.5 ולבצרה-אל-חרירי )1.825( ק"מ כ-36.5 הואא-שאם
 יום. חצי ממהלך יותר הרבהמאדרעי

 לו וקורין דרומי מעט שעות חמש כמו בית-שאן שלפני הירדן למזרח היא "וקמוןיג.
 - יט"מ ברשת 756.5/3607 בנ.צ. לירדן, ארביד בין הנמצאת לקמים הכונה אםקומימא".

 )0.870(. ק"מ כ-14.5 מהירדן מרוחקתהיא
 בנ.צ. הנמצא לאל-עריד הכוונה אם עורר". ונקרא יום חשבון לדרום ארצו "ערדיד.

 )0.751(. ק"מ 30.06 הוא לחשבון ממנו המרחק - יט"מ ברשת755.6/3493.8
 הוא המרחק יום". כחצי ביושר בית-שאןיי למזרח הוא ומחנים מחנהו, - "מחניםטו.

 )1.37(. ק"מכ-27.4
 הוא המרחק י. 1 גופן" לו וקורין שעות כשלש ביושר לבית-שאן מזרחי הוא גלעד "יבשטז.

 ק"מ.כ-14.2
 זארקא". אל ואדי לו וקורין יבוק נחל תמצא יום כמו חשבון "לצפון כתוב: מ"זין בפרקיז.

 ק"מ כ-42.7 מחסבן מרוחקת לחסבן צפונית הנמצאת זארקא כנחל לנקודההמרחק
.)1.068(

 גלעד שהרי לומר, שרצונו נראה והריו". גלעד הוא יום כחצי "ושלצפונו : שם כתוב עודיח.
 צפונה מגיעים הגלעד הרי יום. חצי מהלך במשך נמשכים ומשם יבוק, נחל בצפוןמתחילים

 חצי ממהלך יותר הרבה הוא הגלעד הרי צפון עד יבוק מנחל המרחק אבל ירמוך"י, נחלעד

 שם. נהרות הרבה יש ובאמת נהרות, ולקרא להגיה וצריך האמת. הוא כך המסדר שגה שכאשרלי,
 עיר מוזכרת במקרא כ"ו. בשבת מוזכרת רמתא 1. 1 יום. כמו כמקום יום' 'כחצי כתוב ברלין במהדורת10.

 221/197 בערך כעבר-הירדן חורבה - מחנה 12. ביניהם. קשר יש אם יודע ואיני רמות-גלעד.המקלט,
 כג.צ. בעבר-הירדן נמצאת גופן 14. 197.6/211.8. בנ.צ. נמצאת בית-שאן 13. א"י.ברשת

 תבואות-הארץ . 16 תרל"א(. כעמוד הוא לוצץ )ובמהדורת לך אגיד ד"ה ק"ב: דף211.8/210.8.15.
 מלת שאולי בדעתי, עלה הספר, הגהת בשעת ]וכעת, רס"ב(. עמוד לונץ 1מהדורת בגלעד הדן בקטע ד'פרק

 אולי לחשבון. צפונית יום כחצי מתחילים הגלעד שהרי לומר, וכוונתו חשבון, על חוורת שבכפו"פ"שלצפונו"
 פנאי לי אין וכעת לחשבון. מערבית צפונית ק"מ כ-20 מואדי-שעיב, צפונה כמתחילים הגלעד הרי אתחושב
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 תורה של ומשקלותמדות-שכב

 הוא מהגלעד חצי שהרי הכתובים. מן נסתר הדבר לכך בנוסף יום. ממהלך יותר גםיום,
 ולקרא: להגיה שיש נראה, לכן ב'. י"ב ביהושע כמפורש סיחון, בארץ ליבוק,מדרום

 ביהושע הבשן מלך עוג בתחום )הנזכר והריו הגלעד של )הצפוני( השני חציו הואושלצפונו
 הגלעד"(. וחצי והמעכתי הגשורי גבול עד הבשן ובכל ובסלכה חרמון בהר "ומושל : ה'י"ב
 להגיה שצריך נראה ימים". כג' שהוא אחד חלק היבק עד "מארנן שם:לי כתוב עודיט.

 עבר-הירדן את כאן מחלק הוא הענין, ולפי רב, כה מרחק ביניהם אין שהרי ימים, ב'ולגרוס
 עצמו הכפתור-ופרח מדברי גם הכביש. תוואי לפי למדוד שכוונתו נראה ולא רוחב,לאיזורי
 נחל של הצפונית שפתו על יושבת שערער כתוב, 5י זה שלפני בעמוד שהרי להגיה, שישנראה
 עד ארנון שמנחל הרי יבוק. נחל נמצא יום כמו ושמחשבון לחשבון. יום כדרך ושממנהארנון,
 בקו זורמים אינם הנדונים הנחלים ושני מאחר שלשה. ולא ימים, כשני אלא אינו יבוקנחל
 במקום נמדוד אם למדוד. החלטנו בו למקום בהתאם שונות תוצאות לקבל נוכל בדיוק,ישר

 שהם במקום נמדוד אם )0.888(. ק"מ 7 כ-1 נקבל ולירדן, לים-המלח משתפכיםשהנחלים
 בחשבון(, העובר האורך בקו )נאמר למערב ממזרח בזרימה לזה זה מקבילים יותר אופחות
 קצת יהיה המרחק בהם מקומות למצוא ואפשר -1.02(, )1.01 ק"מ 82-81 בערךנקבל
 פחות. קצת אויותר
 וחצי, אחד כיום שהוא אחריו הבא אחר חלק וארצו "היבק : ענין באותו שם כתוב עודכ.

 לעוג". והוא והגולן, הבשן ובו ימים כג' שהוא אחר חלק חרמון עד היבוק מארץ לעמון.והוא
 ולא האמור. וחצי ביום שימוש לעשות אוכל לא ולכן היבוק, ארץ מגיעה היכן עד יודעאינני
 הר עד יבוק שמנחל ונקבל, החלקים, שני את לצרף נוכל אבל אח"כ, המתחילים הימיםבג'

 אם גם ולכאורה נמדד, הוא לאן עד יודע איני - החרמון הר וחצי. ימים ארבעהחרמון
 דהיינו לירדן, היבוק נשפך בו מהמקום ונמדוד '35ס33 הרוחב לקו עד חרמון אתנחשוב
 ק"מ, 162.65 למעלה( ק"מ 1 10.9 )לפי שהם '1028, רק ימים לל4 עבור לנו יהיה'32007,
 חושב הנראה. כפי אבל מטר. מ-904 יותר לא ולמיל ק"מ. .36 מ-15 יותר לא יום למהלךויצא
 נחלת תחום לגבי האמור החרמון מהר לחלק הרכסים המשך את גם הכפתור-ופרחבעל

 : כותבי הוא פרק באותו שהרימנשה.

 ארכה כארץ-ישראל, בקירוב ע"ה משה אדוננו כבוש ארץ היות עליון בחסד"ומצאתי
 הנזכרת בירות עיר כנגד חרמון והר באר-שבע כנגד הוא ארנן שנחל וזהורחבה,

 של מערכי הצפוני כגבול כיחזקאל הנזכרת שהיא כתוב, שם י"א, ]בפרקבמקומה"
א"י[.

 הכפו"פ בעל אם ב-'32007. לירדן נשפך יבוק ונחל '33053, הרוחב לקו מסביב נמצאתבירות
 ק"מ 110.9 וכשנקח , '1046 - ימים 4 ~ל עבור נקבל בירות, נגד מכוון ממש הגבול אתחושב

 )1.088(. ק"מ 195.9 נקבללמעלה,
 השתפכותו ממקום צפונית ק"מ בכ-9 זורם היבוק כי ק"מ, 9 מזה להפחית שצריךיתכן
 186.9 נקבל כך גם לירדן. מערבה ואח"כ דרומה פונה הוא לירדן קרוב ורקלירדן,

)1.038(.ק"מ

 תרל"ט דף בעלמא. מתעסק ואני ד"ה או. עכשו. ד"ה ק"ג. דף שם 17. כראוי[. הדבר אתלבדוק
 שזו וברור בירות, במקום כב' כירות כתוב ששם אלא :, ק"ג כדף הוא ברלין ובמהדורת תרנ"ט. - לונץבמהדורת

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



שכג קכד-קבהפרקים

 יבש לאנשי שאול מלכות בזמן לישראל רעים שכנים היו עמון ובני : שם9י כתובעודכא.
 יבוק לנחל משם הישר המרחק גופן20. הוא גלעד יבש יום. כמו יבק נחל לצפון שהואגלעד
 )0.800(. ק"מ כ-2נהוא

 קטן יותר מיל על מצביעה הקודם, בפרק שנעשה כפי צפיפות, לתחומי התוצאותחלוקת
 ק"מ 1 ל-0. 0.8 בין הוא כאן ביותר הצפוף התחום הקודם. שבפרק מהמרחקים שהתקבלממה
 הירדן בעבר המיל עבור שנתקבלו נמוכות היותר התוצאות את ליחס שיש יתכןלמיל.

 המרחקים שגם נראה הבא כפרק הדרכים. להארכת הגורמים התלולים להריםהמזרחי,
 גדול. יותר מיל על מצביעים בכפתור-ופרחהגדולים

 קכ"הפרק

 שבכפו"פ הארוכיםהמרחקים
 באיתור קטנה שסטיה מכך הנובע הקצרים, המרחקים על יתרון הארוכיםלמרחקים

 הארוכים המרחקים את כאן אספתי הגדול. במרחק מתבטלת למדוד יש שמהןהנקודות
 הם: והריבכפתור-ופרח,

 חרן - קארקא.
 המחבר: כותב העשיריי הפרקבסוף
 למערב, הגדול הים עד למזרח המדבר מן הוא בתוכו שארץ-ישראל הפלך שזה"דע
 וארץ- וארץ-כנען וארץ-סיחון-ועוג וארץ-עמון-ומואב ארץ-אדום ארצות: חמשוהם

 זו ארץ-ישראל של בדרומה יושבות ארצות שלש ז"ל2: לרש"י זה וביאורפלשתים.
 ארץ-מצרים כלה. וארץ-מואב כלה וארץ-אדום ארץ-מצרים קצת : והם זו,אצל

 וארץ- ארץ-מצרים בין מפסיק השיחור, שהוא ונחל-מצרים, דרומית-מערבית.במקצוע
 בצד כן גם למזרח ארץ-אדום אצל וארץ-מואב המזרח, לצד אצלה וארץ-אדוםישראל,
 במקצוע שיושבין הפלשתים הם הים 'חוף יחזקאלי בספר ז"ל רש"י וכתבהדרום...

 רצה שלא יתעלה והשם האחרון', הים עד ארץ-ישראל גבול שלדרומית-מערבית
 ממערב למדבר דרומה דרך והוציאן הסיבן אלא ארץ-פלשתים, דרך ישראל אתלהכניס
 דרך לעבור שיניתם אדום מלך בקשו ארץ-אדום. של לדרומה בואם עד מזרחכלפי
 ארץ- לדרום והגיעו ארץ-אדום דרום כל סבבו אבה. ולא לארץ וליכנס ארצורוחב
 מואב מלך אל וגם הגלעדין יפתח שפי' וכמו בגבולו, עבור הניחם לא זה גםמואב,
 דרומי- קצה שהוא סופו. עד כן גם ארץ-מואב של דרומה כל הלכו אבה, ולאשלח
 לרחבה שלה מזרח מצד הכל שסבבו עד לצפון פניהם הפכו ומשם שלה,מזרחי
 והירדן ארץ-כנען, של במזרחה יושבין שהיו ועוג סיחון ארץ מצאו מזרחהוכשכלו
 - ארץ-מואב כן, אם ארץ-מואב. לצפון ועוג, סיחון ארץ כלומר והיא, ביניהם.מפסיק

 תרצה ואם סד"ה . 19 הארץ. לגבולות שייך אינו פנים כל ועל כבפו"פ, כלל מוזכר אינו כזה מקום כיטעות
 לעיל. ט"ז אות ראה 20. לונץ. במהדורת תרל"ו עמודלדעת,

 שופטים 4. ט"ז. ב"ה יחזקאל 3. ג'. ל"ד במדבר 2. במב"פ. 371 עמוד דע. ד"ה ברלין במהדורת מ. דף1.
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