ביאור של היוצר לפרשת שקלים של ר' אליעזר הקליר
אָ ז ָר ִאיתָ וְ ִספַּ ְרתָ  ,וְ הֵ כַנְ ת וְ חקַ ְרת.
ּומדַ ְדת וְ כַלְ ת וְ שקַ לְ ת וְ אמַ ְדת וְ צבַ ְרת.
ּופקַ ְדת וְ חשַ בְ ת וְ סכ ְַמת ּומנִית וְ ספ ְַרת.
וְ קצַ בְ ת וְ ח ַרצְ ת וְ גז ְַרת וְ ִטפַחְ ת וְ ִשע ְַרת וְ הִ בַ טְ ת.
וְ הֵ בַ נְ ת וְ הִ ְשכַלְ ת וְ שַ ְרת וְ סקַ ְרת.
וְ כתַ בְ ת וְ ח ַר ְטת וְ חקַ קְ ת וְ צִ יַנְ ת
וְ ח ַרת וְ לִ מַ ְדת וְ הֹודַ עְ ת
הֹורית וְ גז ְַרת.
וְ חִ ּוִ ית וְ ֵ
וְ צִ ּוִ ית וְ קראת וְ ענִית וְ ִדבַ ְרת וְ אמַ ְרת.
ּומ ְספריו .כל ִמ ְשקל ו ֶפלֶס וְ כִ יס ּוגְ זּוריו.
ּומפְ קד וְ חֶ ְשבֹון ִ
כל ִמנְ ין ִ
ּומשּוריו .כל קַ ו וקֶ צֶ ב ּומֶ דֶ ד וְ ִשעּוריו:
כל כַיִ ל לַח וְ יבֵ ש ְ
הֵ יְך לְ דַ קְ דֵ ק חֶ ְשבֹון לְ כל דבר .לְ בַ ל יֻגְ לַם חֶ ְשבֹון וְ י ְֻשטַ ף וְ יּועֲבר:
מַ ְתחִ יל בִ ְמ ִדידה מֵ חֲמֵ ש מֵ אֹות שנה מרחק מן הארץ לרקיע הראשון (פסחים צ''ד ע''א) .עַד שֶ הּוא ְמ ַכלֶה
בְ אֶ צְ בַ ע הַ קְ טַ נה:
ֶשר פ ְַרסה (פסחים צ''ד ע''א) .וְ אַ ְרבַ עַ ת ִמיל הִ יא כל פ ְַרסה (כך משמע בפסחים צ''ד ע''א
דֶ ֶרְך יֹום הּוא בְ ע ֶ
מתוך פרוט מהלך ביום):
ֹלשים קנִ ים הּוא קֶ צֶ ב ה ִריס( :כך כתב רש"י בראשית
ּומדַ ת הַ ִמיל ִשבְ עה ּומֶ חֱצה ִריס (יומא ס''ז ע''א)ּ .ובִ ְש ִ
ִ
יד יז בית ריס אחד שהוא שלשים קנים)
וְ ִשיעּור הַ קנֶה שֵ ש אַ מֹות וז ֶֶרת .וְ כל אַ מה מֹודֶ דֶ ת ְשלִ יש בַ ז ֶֶרת:
יש כאן קושיה ידועה .אם ריס הוא  270אמה כגימטריה של "ריס" אז קנה צריך להיות  9אמות.
מאידך ביחזקאל מ' ה' כתוב "קנה המדה שש אמות באמה וטפח" .ויש לתרץ שקליר מודד קנה באלכסון.
דהיינו ,עושים ריבוע של שש אמות וזרת והוא לפי קליר  6+1/3אמה .ומכפילים ב 1.4 -כשיעור מקובל
של אורך אלכסון .ואז מקבלים  9-1/7.5אמות .וזהו קנה של הקליר .ושלשים קנים נותנים בדיוק 266
אמות כגימטריה של "רוס" .ו 7.5 -רוס שוה  1995אמות ,קרוב מאד ל 2000 -אמות .ולא דייק כי
שיעור אלכסון  1.4של רוחב הריבוע איננו מדוייק.
פתרון אחר :מחשיב כאן זרת בתור קשת חצי עיגול בקוטר שני טפחים ,דהיינו שלשה טפחים.
ושש אמות וזרת היינו שש פעמים אמה עם זרת ,כלומר  6x1.5=9אמות .ואז ריס שוה 30x9=270
אמות.
וְ הַ ז ֶֶרת מֹותַ חַ ת עַד ְשנַיִ ם בַ ִסיט .וְ אַ ְרבַ ע אֶ צְ בעֹות הּוא הַ טֶ פַח וְ הַ ִסיט:

סובר שזרת שוה שני טפחים .אבל בתוספתא ב''מ פ''ו מ''ד כתוב "זרת אמורה בתוכה חצי אמה
של ששה טפחים" .ואנו נראה בהמשך שקליר מחשב שני טפחים בתור קוטר קשת של חצי עיגול אשר
אורכה שלשה טפחים.
ּוכְ מֹו נִ ְתנה ִמדה לִ ְמ ִדידַ ת הא ֶרץ .כֵן נִ תַ ן כַיִ ל לְ תֹולְ דֹות הא ֶרץ:
מַ ְתחִ יל ִממֵ אה וְ ִש ִשים ושֵ ש שנה (ים הגדול) .עַד שֶ הּוא ְמ ַכלֶה בִ ְשתּות אֶ צְ בַ ע קְ טַ נה (במידות כוס בהמשך):
זֶה הַ ים הַ גדֹול בִ ְשלִ יש יֹושֵ ב.
כמו שכתוב במדרש (בראשית רבתי) שארץ נתחלקה לג' חלקים .שליש ישוב ,שלישי ימים ,שליש
מדברות.
בְ מֵ אה וְ ִש ִשים ושֵ ש וְ עֹוד ִמ ְתחַ שֵ ב:
קליר מחשיב ים בתור שליש עולם והעולם כנגד מרחק מארץ עד ריקע הראשון
וְ ע ְמקֹו בְ ע ְֶש ִרים וְ אַ ְרבעה לְ מֶ תַ ח סּוף.
פה יש חשבון מתוחכם .מתח סוף הוא אורך ים סוף .בני ישראל הלכו דרך ים סוף .חניה ראשונה
בים סוף בפרשת מסעי "יחנו על ים סוף" ,היא חניה ששית .וחניה אחרונה בקצה צפוני מזרחי של ים
סוף היא לפי דעת הקליר – עציון גבר .והיא מוזכרת במ''א ט' כ''ו "בעציון גבר וכו' על שפת ים סוף
בארץ אדום" .לפי מנין חניות זאת חניה  .31מחניה  6עד חניה  31ישנם  25מסעות .וקליר סובר שכל
מסע היה כדרך יום ,והוא עשר פרסאות כמו שכתב לעיל .לכן מתח ים סוף הוא  250פרסאות או 1000
מיל .ועומק ים פי  24ממנו ,או  6000פרסה.
ּושנַיִ ם לְ עגֶל גִ יחֹון.
וְ סּוף בְ ִשבְ עִ ים ְ
עוגל גיחון –דהיינו מעגל גיחון .והוא פי  72מסוף ,דהיינו  72פעם  250פרסה או  18000פרסה.
לפי קליר קוטר כדור הארץ הוא  6000פרסה כעומק של הים .וגיחון הוא נחש בריח אשר מקיף את כל
העולם .והוא כנראה סובר שארץ כוש אותה סובב גיחון היא כל העולם .לכן אורך שלו פי שלש מקוטר
העיגול 18000 -פרסה( .הערה :אבל בפסחים צ''ד ע''א כתוב "מצרים היא ארבע מאות פרסה על ארבע
מאות פרסה ,ומצרים אחד מששים בכוש" .ולפי זה הקף כוש צריך להיות  24000פרסה ,פי  4/3מ-
 .18000אולי היקף כוש מחושב בתור ריבוע המקיף עיגול שהוא פי  4/3מעיגול).
איך דבר זה מסתדר אם הטענה שעולם הוא  6000פרסה וים הוא שליש העולם? נראה שקליר
נסמך על הגמרא בפסחים צ''ד ע''ב "וחכמי אומות העולם אומרים :ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע
ובלילה למטה מן הקרקע .אמר רבי :נראין דבריהן מדברינו" .ומזה למד שיש צד אחורי לכדור הארץ.
מצד שלנו היבשה היא  6000פרסה וים  3000פרסה -שליש של חצי עיגול של  9000פרסה .ויש צד
אחורי כנגדו 9000 -פרסה ,סה''כ הקף  18000פרסה .ועדיין קשה ,הרי לעיל הוא כתב שים הוא 166
שנה כשליש של רקיע! וי''ל שקליר מדמה מרחק מקצה רקיע עד קצה רקיע למרחק מארץ לרקיע .והוא
נסמך על פסוק "שאל נא לימים ראשונים וכו' אשר ברא א-להים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד
קצה השמים וכו'" (דברים ד' ל''ב) .ומדרשו כפי שכתב רש''י "מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן

הארץ עד השמים והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה" .ומאחר ומרחק מארץ לרקיע  500שנה אז
כך גם אורך הרקיע מקצה לקצה .ואורך קשת חצי כדור הארץ כנגד קשת הרקיע .לכן הים הוא כנגד
שליש של  500שנה.
וְ גִ יחֹון מַ כְ פִ יל ִש ִשים כְ ִמדַ ת פְ רת.
מאחר ואורך גיחון  18000פרסה אז אורך פרת פי  60קטן ממנו 300 -פרסה .ומניין למד דבר
זה? מאחר וארץ ישראל היא  400על  400פרסה אז גבול מזרחי שלה  400פרסה .אבל נהר פרת לא
מקיף את כל גבול מזרחי שלה .אולי קליר למד מן הפסוק "ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים
וממדבר עד הנהר" (שמות כ''ג ל''א) שגבול דרומי של הארץ נמשך לאורך ים סוף מעציון גבר סביב
חצי האי סיני ועד ים התיכון ,וגבול מזרחי מעציון גבר עד ערבות מואב ומשם צפונה .חלק ראשון של
גבול מזרחי נחשב מדבר כמו שכתוב "ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב" (במדבר כ''א י''א)
ושוב "ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמר וכו'" .וחלק שני הוא פרת .מכאן שקליר סובר
שירדן הוא חלק של פרת! ועכשיו חשבון מכוון .מחניה של עציון גבר שהיא בקצה צפון-מזרחי של ים
סוף עד ערבות מואב בדיוק  10מסעות כי עציון גבר היא חניה  31וערבות מואב היא חניה  .41ועשר
מסעות הוא מהלך  100פרסה .לכן אורך פרת הוא הפרש  300=400-100פרסה.
וְ הַ פְ רת תקְ פֹו כְ ֶנגֶד ְשנֵי הַ נְ הרֹות.
שני נהרות הם פישון וחדקל כי את נהר גחון הוא כבר הזכיר לעיל .ופה הוא מחדש שאורך
פישון ואורך חדקל כ''א בפני עצמו שוה לאורך פרת .ולא בא לומר שסכום אורך פשון וחדקל ביחד שוה
לאורך פרת .והוא נסמך על מדרש (מובא בילקוט שמעוני ,פרשת דברים רמז תשפח) "עד נהר הגדול
נהר פרת שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן וכו'" .כלומר ,נהר זה איננו הגדול אלא חשיבותו
בכך שהוא דבוק לארץ ישראל .לכן קליר משווה תוקפו של פרת לזה של פשון ושל חדקל ולא יותר
מהם.
ּושנֵי הַ נְ הרֹות מַ עְ ִדיפִ ים בְ א ֶרְך הַ י ְַרדֵ ן.
ְ
ירדן הוא חלק של פרת ולא כל פרת כי הוא יוצא ממערת פניאס .לכן אורך שלו קטן מזה של
פשון וזה של חדקל.
וְ הַ י ְַרדֵ ן מַ ְרחִ יב ח ֲִמשה כְ יַם הַ זְבּול.
ים זבול הוא ים שעשה שלמה ,רוחבו עשר אמות .ורוחב ירדן חמישים אמה (ספרי דברים פרשת
ואתחנן כט)
ּומדַ ת הַ ִמקְ וה כִ ְשנֵי חֳמ ִרים בְ יבֵ ש.
וְ יַם הַ זְבּול מֵ אה ַוח ֲִמ ִשים ִמקְ ואֹותִ .
כל הסוגיה בעירובין י''ד ע''ב .ושם התבאר שארבעים סאה בלח מחזיקים כוריים ביבש משום
גודש .וכוונה לכלי גלילי אשר גובהו שוה חצי רוחבו כעין ים שלמה .ושיעור גודש כזה מתקיים בקמח

כאשר הוא נגדש גם על שפת הכלי .ולא עלה על דעת קליר לחלוק על גמרא מפורשת ולומר שישנה
סאה יבש אשר שוה  2/3סאה בלח .והוא פסוק מפורש ביחזקאל מ''ה י''א "האיפה והבת תכן אחד יהיה
לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה וגו'"
ועוד יתכן שמידת יבש כנגד מידת לח היא חצי כדור אשר בתוך גליל באותו רדיוס ובאותו גובה .לכן
נפח שלו חצי נפח גליל .וגודש שלו בצורת חרות בעל שיפוע מצוי של קמח של  45מעלות שוה חצי נפח
של חצי כדור .ויחד עם גודש זה ,נפח מידת היבש שוה למידת הלח .אבל כל זה בתור חשבון בעלמא כי
סאת יבש בצורת חצי כדור עם גודש שלה שוה לסאת לח .ואם מודדים סאת יבש ללא גודש אז צריך
למלא סאת לח .ולא יתכן שפסוק "מחזיק בתים שלשלת אלפים יכיל" (דה''ב ד' ה') מדבר על 3000
אלפים בת יבש אשר שוות ל 2000-בת לח כי בת היא מדת לח בלבד .והיה לו לומר  3000איפה יכיל.
אלא בהכרח דיבר על על גודש.
וְ ִשעּור כל חמֶ ר כִ ְשנֵי לְ תכִ ים .וְ כל לֶתֶ ְך יכִ יל חמֵ ש אֵ יפֹות.
וְ כל אֵ יפה עֹושה עֲשרה עֳמ ִרים .וְ כל עמֶ ר ִשבְ עַת ֶרבַ ע ּוכְ לה.
עומר כידוע  43.2ביצים .וקליר מחלק אותו בתור  7x6+1.2כאשר  6ביצים הוא רבע קב או
לוג והוא מזון מינימלי של שתי סעודות ועוד כלה או עוכלא  1.2ביצה .לפי חשבוני בביצה יש 2.5
זיתים .לכן  1.2ביצה שוה שלשה זיתים .אולי כנגד סעודה שלישית בשבת? עוכלא גם יחידת משקל
בסיסית .כיצד? לפי חשבוני משקל רביעית מים  86.4סמ''ק (לפי רח''נ) שוה חמשה שקלים של תורה
של  17.28גר' .ואז משקל  1.2ביצה של מים שוה ארבע שקלים של תורה או חמשה שקלים של בית
שני שהם שש שקלים של בית ראשון של  11.52גר' .ובשקלים ח' ע''ב כתוב "כמה שיעורן של כוס רבי
אבין אמר טיטרטון ורביע" .ומאחר כוס הוא רביעית ונפח שלו שוה ביצה וחצי ,אז משקל עוכלא שוה
טיטרטון .ושם טטרה ביוונית הוא ארבע .ושקל אתונה היה  17.28גר' כשקל של תורה .לכן י''ל
שטיטרטון נקרא כך משום שהוא שוה ארבעה שקלים של אתונה.
וְ הַ כְ לה אֶ חד ִממֵ אה ועֹוד בִ ְסאה.
סאה שוה  144ביצים ,על כן כלה שוה  1/120של סאה .וקליר קורא ל -120 -מאה ועוד ,כאשר
עוד הוא חמשית מלגיו או שתות מלבר.
ּוסאַ ת יבֵ ש חֲסֵ רה ְשלִ יש בְ לַח.
ְ
כמו שמבואר בעירובין י''ד ע''ב .אם לוקחים כלי של סאה גדושה וממלאים אתה בלח ,אז נפח
אותו לח יהיה  2/3של יבש כי הוא לא מכיל גודש.
ּוסאַ ת הַ לַח אֶ חד ִמ ְשֹלשה בַ בַ ת .וְ כל בַ ת מַ ֲחזֶקֶ ת ִששה בַ הִ ין.
ְ
וְ הַ הִ ין כֻלֹו ְשנֵים עשר ֹלג .וְ עֹוד הַ ֹּלג ִמ ְתחַ לֵק לְ אַ ְרבַ עַת ְרבעִ ים.
וְ ֶרבַ ע מּוכן לְ ִרבּו ַע כֹוס יְ שּועֹות.

רביעית לוג אחרי שמוזגים אותה שלשה חלקים מים מוכנה לארבע רביעות של ליל סדר
וְ הַ כֹוס סֹובֵ ב אֶ צְ בעַיִ ם עַל אֶ צְ בעַיִ ם.
כוס בצורת גליל אשר סובב ריבוע של אצבעים על אצבעים ,שטח בסיס הכוס שוה פא''י כפול
רדיוס בריבוע .ורדיוס של כוס שוה חצי אלכסון של רבוע אצבעים על אצבעים .רדיוס זה שוה שורש
 2וריבוע שלו שוה  .2נמצא שטח הבסיס פא''י כפול  .2ולפי פא''י שוה  3מקבלים שטח הבסיס  .6מאידך
ונפח רביעית שוה  10.8אצבעות מעוקבות.
וְ עַל גבַ ּה חסֵ ר ְשתּות מֵ אֶ צְ בעַיִ ם.
על כן ,גובה הכוס שוה  1.8=10.8/6אצבע והוא אצבעים פחות חומש שהוא שתות אצבע מלבר.
ּוכְ מֹו נִ תַ ן כַיִ ל לְ תֹולְ דֹות הא ֶרץ .כֵן נִ תַ ן קֵ ץ לִ ימֵ י הא ֶרץ.
מַ ְתחִ יל לִ ְמנֹות ִמשֵ שֶ ת אַ לְ פֵי ע ֶֶרץ.
עַד שֶ הּוא ְמ ַכלֶה בְ ִרגְ עֵי א ֶרץ.
כִ י העֹולם כֻלֹו שֵ שֶ ת אֲלפִ ים.
ּושנַיִ ם יֹובְ לֹות.
ּומנְ יַן הַ מַ חֲזֹור בְ ע ְֶש ִרים ְ
ּושתֵ י ידַ יִ ם מַ חֲזֹורֹותִ .
עֹושים ח ֲִמשה ְ
ִ
ּושנַת הַ יֹובֵ ל שֶ בַ ע שַ בְ תֹות הַ שנִ ים.
ְ
שמעתי מדר' אליהו בלר (אוניברסיטת בר-אילן) פרוש הבא .מחזור קטן של ירח הוא  29.5יום
ו 2/3 -שעה (ראה פדר''א פ''ז) .מחזור זה משתווה עם מחזור השמש של  365.25יום פעם ב1063 -
שנה .ב 6000 -שנה יש  5.6444מחזורים כאלה ,כמעט במדוייק  5ושני שליש .ויש במחזור 21.694
יובלות של  49שנה .וקליר עיגל ל.22 -
פתרון אחר 11 :שנים קרובים מאד למספר שלם של חדשים  .136זהו  4016.16יום ו11 -
שנה  4017.75יום .וקליר לוקח מספר שמתחלק ב 11 -וב 49 -וקרוב לאלף .לכן לוקח  22כפול 49
שנים .והוא בערך  13328חדשים ,שהם  393583.75יום .לעומת זאת  22כפול  49שנים שוים
 393739.5יום .אבל באלף שנה יש  5.56586מחזורים .וקליר אמר שתי ידות בערך ובהמשך ביאר
שמדובר במחזור של  22על  49שנים.
ּושמֹונֶה ְתקּופֹות.
וְ שַ בְ תֹות הַ שנִ ים בְ ע ְֶש ִרים ְ
בשנה ארבע תקופת ובשבע שנים  28תקופות
ּושלִ יש.
וִ ימֹות הַ ְתקּופה ִת ְשעִ ים וְ אֶ חד יֹום ְ
 ,91.3125=365.25/4וקליר לא דקדק כי יתרה על  91היא 1/3.2
וְ עֹונֹות הַ יֹום חֲמֵ ש מֵ אֹות וְ ִשבְ עִ ים ושֵ ש.
מחלק יום ל 24 -שעות וכל שעה ל 24 -חלקים והוא עונה.

וְ ִרגְ עֵי העֹונה כְ עֹונֹות כל הַ יֹום.
ושוב מחלק עונה פעמים ב .24 -וברגע מהלך כחצי אמה .כיצד? מהלך אדם  40מיל שהם
 80,000אמות ב 12 -שעות .על כן ברגע מהלך  80000/12/24/24/24=0.482אמות .ואם הוא מהלך
עקב בצד אגודל אז זאת פסיעה אחת.
וְ הַ ְמדַ קְ דֵ ק ְמחַ לֵק ה ֶרגַע לְ כַמה ְרגעִ ים:
אולי המדקדק מחלק את הרגע לארבעה רגעים .ואז בשעה יש  24x24x24x4=55296רגעים.
לפי גמרא ברכות ז' ע''א רגע הוא  1/58888של שעה ולפי גמרא ע''ז ד' רגע הוא  1/53848של שעה.
מהלך שלש אצבעות הוא  1/53333של שעה.
ּוכְ מֹו נִ תַ ן חֶ ְשבֹון עַל כל .כֵן נִ תַ ן ִמ ְשקַ ל ו ֶפלֶס לַכל.
מַ ְתחִ יל ִמכִ כר עַד פְ רּוטה הַ קְ טַ נה:
כִ כר הַ גדֹול כְ גדֶ ל ְשנֵי מנֶה.
כוונה לככר קדש של  3000שקל ומנה של כתובים הוא קינטר (בכורות נ' ע''א) .וקינטר הינו
ככר (אסתר רבה י' ד') ,ובהכרח הוא ככר חול של  1500שקל
וְ הַ מנֶה עֹולֶה עַד ִש ִשים שֶ קֶ ל
25=1500/60
וְ הַ שֶ קֶ ל ִמ ְתחַ שֵ ב בְ ע ְֶש ִרים וְ חמֵ ש סֶ לַע .וְ הַ סֶ לַע חֶ צְ יֹו בֶ קַ ע ְּורבִ י ַע זּוז.
לפי גמרא בבכורות נ' ע''א כסף של נביאים –ליטרין .וליטרה  25סלע
חֹומשֹו מעה .נִ ְמצא הַ זּוז חמֵ ש מעֹות כֶסֶ ף.
וְ הַ זּוז ִמ ְתחַ לֵק לְ ֶפלֶג וְ ְ
מעה היינו גרה של תורה כי בשקל היו עשרים גרה
וְ הַ מעה ְשתֵ י פּונְ ְדיֹונֹות .בְ ִאסר דת .וְ ה ִאסר עֹולֶה עַד ְשמֹונֶה פְ רּוטֹות.
מחלק גרה כמו מעה בבית שני .ומעה מתחלקת לשני פונדיונות או ארבעה אסרין .וכל איסר
שמנה פרוטות .נמצאת מעה  32פרוטות ושקל  640פרוטות
נִ ְמצא הַ בֶ קַ ע כְ אַ ְרבַ ע מֵ אֹות פְ רּוטֹות .וְ הֵ ם בִ כְ תב חֲרּוטֹותּ .ובְ פֶה ְמפרטֹות:
קשה ,הרי לפי חשבונו בקע היא מחצית שקל ,דהיינו  320פרוטות .וי''ל שהוא מתכוון לשקל
של בית שני של  24מעות .לכן מחצית השקל הוא  384פרוטות .ומוסיפים עליו קלבון  .1/24לכן יחד
עם קלבון מקבלים בדיוק  400פרוטות .ובפה מפרטות -בגמרא שהיא תורה בעל''פ שלפיה הוסיפו שתות
על שקל וגם היו מוסיפים קלבון -פונדיון לכל מחצית השקל.
וְ עַד מקֹום שֶ אֱנֹוש יכֹול לִ ְמנֹות  .נִ ְמסַ ר לֹו לִ ְמדֹוד וְ גַם לִ ְמנֹות:
לְ פִ י כחֹו ּולְ פִ י ִמעּוט חֵ ילֹו .הקְ צַ ב לֹו ִמעּוט הֹון ִשקְ לֹו.
ּולְ פִ י ִשכְ לֹו כֵן יְ הֵ א הִ לּולֹו .גדֹול אֲדֹונֵינּו וְ ַרב כחַ חֵ ילֹו.

עַל כֵן אֹוחִ יל לֹו:
כִ י ִמדתֹו וְ ִשקְ לֹו לְ פִ י ג ְדלֹו .כל אֹוצְ רֹות שֶ לֶג וְ רּוחַ פִ לֵס בְ ִמ ְשקלֹו:
אשית מדַ ד ְמלא שעֳלֹו
ּומֵ י בְ ֵר ִ
ישעיהו מ' י''ב" :מי מדד בשעלו מים" .שעל הוא אורך מדרך ,ד' טפחים
ּושמֵ י רֹום ִתכֵן ז ְַרתֹו ְמלא.
ְ
"ושמים בזרת תכן"
וְ כל הַ ְר ֵרי קֶ דֶ ם בְ אֶ צְ בעֹו ְשקלֹו.
וְ גִ בְ עֹות עֹולם תמַ ְך בְ הֹוד ֲאגֻדלֹו.
גֵיא וְ כל עֲפרּה בִ צְ רדה הֱכִ ילֹו.
נראה לי שכוונת הקליר לא לרוחב אצבע אלא המרחק בין גודל לאצבע .והיא נקראת צרדה.
ומרחק הזה הוא שני טפחים ,שליש אמה .וקליר נסמך על סוף הפסוק "וכל בשלש עפר הארץ" -עפר
הארץ הוא שליש של הקף כדור הארץ.
לְ חֹולֵל תַ נִ ין ְמיֻמֶ נֶת הֵ כִ ין לֹו:
תנין הוא גיחון אשר סובב את כל כדור הארץ .חולל מלשון מחול-עיגול .מימנת -זרועה יד ימין.
אם קוטר כדור הארץ שני טפחים אז הקף שוה אמה של ששה טפחים .מתוך הקף זה ,ד' טפחים ים,
ונשארו ב' טפחים ליבשה והיא שליש של כל העולם .וזהו "וכל בשלש עפר הארץ" .מתוך ששה טפחים
אלו ,חצי עיגול היא "עולם ישן" וחצי עיגול צד אחורי הוא "עולם חדש" שנחשב כאילו מכוסה כולו
מים .ומחצי עיגול של העולם הישן ,עפר תופס שני טפחים ומים תופסים טפח -שליש ממנו.
נִ ְמצֵ את כל ִמדַ ת יְ צִ ַירת עֹולמֹו .כִ ְמלא פִ סַ ת יד הִ יא ִרשּומֹו.
אורך פסת יד שני טפחים כנגד קוטר כדור הארץ
ּוכְ קמֵ י ַע בְ יַד גִ בֹור בִ זְרֹו ַע חֹותמֹו .וְ אֵ ין לִ קְ צֹוב רֹוב מֶ חְ קְ ֵרי תַ עֲצּומֹו.
אֲשֶ ר מדַ ד וְ קצַ ב וְ ִשעֵר בִ ְמרֹומֹו .עַל כל ִמדַ ת כִ ְסאֹו ַוהֲדֹומֹו:
ִמדַ ת בַ ת מֶ לְֶך בַ כל ְמעֻלה .בְ א ֶרְך בְ רחַ ב בְ עמֶ ק בְ גבַ ּה ִמ ְתעַלה.
כִ י יֵש קֵ ץ לְ כל ִתכְ לה .וְ ִא ְמרּה ְרחבה לעַד לא כלה:
ימין ּוזְרֹו ַע ויד:
ּומדתּה נְ תּונה בִ ִ
ִמדַ ת עֹולם כִ ְמלא פִ סַ ת ידִ .
ּומדתּה בְ קַ ו אֲשֶ ר ְמאד גדל:
ִמדַ ת עֹולם כְ ִמז ֶֶרת וְ עַד ֲאגֻדלִ .
ּומדתה עֹולה וְ נֹוסֶ בֶ ת כְ אַ לְ פַיִ ם אַ מה:
ִמדַ ת עֹולם נִ ְמדֶ דֶ ת בִ ְשלִ יש אַ מהִ .
ֶשר אַ מה.
כְ מַ ְראֵ ה הַ ִמדה אֲשֶ ר צִ יר ראהְ .מגִ לה ע ְֶש ִרים עַל ע ֶ
ּושמֹונֶה מֵ אֹות אַ מה .וְ כל העֹולם כֻלֹו בִ ְשלִ יש אַ מה:
עפה אַ ְרבעִ ים עַל ע ְֶש ִרים ְ

נִ ְמצֵ את דת בְ ִמדֹותֶ יה ְרחבה ַואֲרֻ כה .אַ לְ פַיִ ם וְ אַ ְרבַ ע מֵ אֹות בעֹולם מַ א ֲִריכה.
ימינּה קֹוצֶ בֶ ת כל יְ מֵ י אַ ְרכה.
וְ הִ יא נ ְתנה לְ עֹולם מַ ְרפֵא ַואֲרּוכהּ .ובִ ִ
ּובִ ְשמאלּה שֹוקֶ לֶת עשֶ ר וְ כבֹוד ּובְ רכה:
נתחיל מן הסוף .הסוגיא נדונה בעירובין כ''א ע''א .ולפיה זרת חצי אמה .נמצא שטח השמים זרת
על זרת והוא חלק  1/3200משטח  20על  40שהם  800אמות של מגילה .ולפי הקליר זרת שליש אמה,
אם כן שמים  1/7200ממגילה ולא  !1/2400וזאת קושית תוספות שם ,ד''ה "אחד" .ונראה לתרץ שלפי
קליר זרת היינו קוטר של כדור העולם .ואז השטח הוא קוטר ברבוע כפול פא''י ומקורב ע''י  3כפול זרת
ברבוע( .הערה :פתרון זה הובא בספר חושב מחשבות לבעל משנת חסידים  -רפאל עמנואל חי ריקי).
מכאן נבין סיבת המחלוקת בשיעור זרת .זרת של אדם היא מתיחת כף היד בין קצה גודל לקצה
זרת (אצבע הקטנה) .כדור הגדול ביותר שניתן לתפוס בה הוא בעל קוטר זרת כפול /2פא''י או בקרוב
 .2/3אם קשת שוה חצי אמה אז הקוטר שוה  1/3אמה או שני טפחים ,וגם הוא נקרא זרת.
כעת נמשיך בביאור הפסוקים אחורה .קוטר העולם הוא שליש אמה "ומדתה" היינו עיגול
הסובב .מאחר והזרת כנגד המגילה של  800אמה אז קו העיגול הוא כנגד  2400אמה .וזהו "כאלפים
אמה" ,שהם אלפים ושתות מלבר .ובהמשך הקליר ביאר דבריו שהכוונה ל .2400 -ו"עולה ונוסבת",
הינו קשת העולם ,עליונה וכן תחתונה .ופסוק לפניו "מדתה בקו אשר מאד גדל" -היינו קשת כמו "קו"
בים של שלמה ,שהוא גדל לעומת הקוטר" .מלא פסת יד" -היינו אורך אצבעות עם פס יד שעליו הכהן
חופה אצבעותיו כאשר לוקח קומץ .והוא שני טפחים" .ומדתה" -העיגול ,שוה אמה שהיא אורך זרוע יד
ימין.
בהזדמנות זאת נברר מניין מידה זאת של תורה  20על  40אמה? אולי זהו גודל התורה יחסית
לעשרת הדיברות שהיו כתובים בשני לוחות של אמה על אמה .בעשרת הדיברות (בפרשת יתרו) יש
 620אותיות שהם  172תיבות .בדקתי בתיקון סופרים שנכתבות ב 26 -שורות לעומת כל התורה
שנכתבת ב 10290 -שורות .זהו יחס של  396ל .1 -ועשרת הדברות בפרשת ואתחנן 708 :אותיות
שהם  189תיבות ב 28 -שורות .ואם נוסיף לה פסוק "כי ששת ימים וכו'" (שמות כ' י''א) שחסר כאן,
אשר בו  86אותיות ו( 26 -כגימטריא של אלקים והויה) ,נקבל  794אותיות ו 215 -תיבות .בתורה
ישנם  304805אותיות ו 79976 -תיבות  .יחס  1/400נותן  762אותיות ו 200 -תיבות .זהו בערך
המספר בעשרת הדברות .על כן נתן להעמיד את היחס בין תורה לעשרת הדברות על ( 400זהו שיעור
הצימצום שהיה בחצר המשכן ובעזרה).

וְ הִ יא הֹו ִדיעה אֶ ת כל חֶ בְ יֹון ְסתּורֹות .וְ הִ יא קצְ בה כל ִמדֹות ְספּורֹות.
וְ הִ יא פ ְתחה אֶ ת כל ְסגּורֹות .וְ הִ יא שקְ לה וְ אצְ רה אֶ ת כל אֹוצרֹות:
וְ הִ יא חקְ רה הֲמֹון ִמפְ קַ ד תַ חְ תֹונִ ים .וְ הִ יא נ ְתנה ִמ ְספַר גְ דּודֵ י עֶלְ יֹונִ ים.
וְ הִ יא ִשעֲרה קֹומַ ת אַ לְ פֵי ִשנְ אַ נִ ים .אֲשֶ ר זֶה ִמזֶה בְ קֹומתם ְמשֻ נִ ים:

יֵש כְ ִמדַ ת הַ ים הַ גדֹול קֹומתם .וְ יֵש ַכחֲללֹו שֶ ל עֹולם הֲקמתם.
וְ יֵש כִ ְמלא כל העֹולם ְתקּומתם.
יֵש לִ ְשתֵ י ִטיׂשֹות ט ִׂשים עֹולם .וְ ֵיש לְ ִטיׂשה אַ חַ ת עפִ ים עֹולם.
וְ כל אֶ חד וְ אֶ חד בְ מַ ֲחנֵהּו נֶעְ לםּ .ובִ ְמחִ יצתֹו צג וְ חש וְ דּומם וְ ֶנאֱלם.
עַד יִ תֵ ן ְרשּות מֶ לְֶך העֹולם .וְ ח ִשים עַד י ְַמלִ יכּוהּו עַם עֹולם.
וְ אז יִ פְ צְ חּו לְ פאֵ ר אֱֹלהֵ י עֹולם.
ּומשֶ הֵ ם ְמפא ֲִרים עֹוד לא שֹונִ ים .כִ י בִ נְ הַ ר ִדי-נּור שחִ ים וְ נִ תנִ ים.
ִ
ּומ ְתחַ ְד ִשים כ ִראשֹונִ ים .שֶ בַ ח וְ הַ לֵל ורֹון לאֵ ל ְמשַ נְ נִ ים.
וְ עֹוד מֶ נּו ֶנחֱצבִ ים ִ
וְ כִ פֵי קֶ שֶ ת עִ ם כְ נַף ְרננִ ים .זֶמֶ ר ו ִשיר וְ עז ו ֶרנֶן ְמ ַרנְ נִ ים.
ּו ְשרפִ ים הַ ְמעֻלִ ים עַל כל ִשנְ אַ נִ ים .שֵ ש שֵ ש כְ נפַיִ ם בְ גֶוְ ים חֲנּונִ ים.
ִממַ עַל לְ יֹושֵ ב עֲרבֹות בַ כֵס נְ תּונִ יםּ .ולְ יֹושֵ ב עַל כִ סֵ א בְ חִ ילה ְמנַגְ נִ ים.
ְמצֹוא חֵ ן בְ נִגּונם הֵ ם ְמחַ נְ נִים .וְ קדֶ ם לְ כל צְ בא מַ עַל עֹונִ ים.
ּומ ְשתַ חֲוִ ים הֲמֹונִ ים הֲמֹונִ ים.
כֹורעִ ים ִ
נֹותנִ יםְ .
וְ ִשלּוש קְ דֻשה לְ רם וְ נִ שא ְ
לְ ַנעֲרץ בְ סֹוד הֲמֹון גְ דּודֵ י עֶלְ יֹונִ ים .וְ נִ קְ דש בְ אַ לְ פֵי ִרבְ בֹות תַ חְ תֹונִ ים:

