
 ביאור של היוצר לפרשת שקלים של ר' אליעזר הקליר
 

ְרָת, ָאז .  ְוֵהַכְנת   ָרִאיָת ְוִספַּ ַקְרת   ְוח 

 . ַבְרת  ַמְדת  ְוצ  ַקְלת  ְוא  ַדְדת  ְוַכְלת  ְוש   ּומ 

 . ַפְרת  ִנית  ְוס  ַכְמת  ּומ  ַשְבת  ְוס  ַקְדת  ְוח   ּופ 

ַצְבת   .  ְוק  ַזְרת  ְוִטַפְחת  ְוִשַעְרת  ְוִהַבְטת  ַרְצת  ְוג   ְוח 

.  ְוֵהַבְנת   ַקְרת  ַכְלת  ְוַשְרת  ְוס   ְוִהש ְ

ַקְקת   ַרְטת  ְוח  ַתְבת  ְוח   ְוִצַיְנת   ְוכ 

ַרת  ְוִלַמְדת  ְוהֹוַדְעת    ְוח 

.  ְוִחִּוית  ְוהֹוֵרית   ַזְרת   ְוג 

.ְוִצִּוית  ְוק   ַמְרת  ִנית  ְוִדַבְרת  ְוא  את  ְוע   ר 

 

ל ֶפֶלס ְוִכיס כ  ל ו  ל ִמְשק  יו. כ  ר  ד ְוֶחְשבֹון ּוִמְספ  יו.  ִמְני ן ּוִמְפק   ּוְגזּור 

ֶקֶצב ּוֶמֶדד ל ַקו ו  יו. כ  ּור  ל ַכִיל ַלח ְוי ֵבש ּוְמש  יו:  כ   ְוִשעּור 

ר. ב  ל ד  ר: ְלַבל יְֻגַלם ֶחְשבֹון ֵהיְך ְלַדְקֵדק ֶחְשבֹון ְלכ   ְויְֻשַטף ְויּוֲעב 

 

נ ה ה ֵמֲחֵמש ֵמאֹות ש  ְמַכֶלה  . ַעד ֶשהּואמרחק מן הארץ לרקיע הראשון )פסחים צ''ד ע''א( ַמְתִחיל ִבְמִדיד 

 ְבֶאְצַבע ַהְקַטנ ה:

ה ר ַפְרס  ה. ְוַאְרַבַעת )פסחים צ''ד ע''א( ֶדֶרְך יֹום הּוא ְבֶעש ֶ ל ַפְרס  )כך משמע בפסחים צ''ד ע''א  ִמיל ִהיא כ 

 :מתוך פרוט מהלך ביום(

 

ה ִריס ה ּוֶמֱחצ  ִריס: )יומא ס''ז ע''א( ּוִמַדת ַהִמיל ִשְבע  ִנים הּוא ֶקֶצב ה  רש"י בראשית )כך כתב  . ּוִבְשֹלִשים ק 

 (בית ריס אחד שהוא שלשים קניםיז  יד

 

ֶנה ֵשש  ה מֹוֶדֶדת ְשִליש ַבֶזֶרת:  ַאמֹותְוִשיעּור ַהק  ל ַאמ  ֶזֶרת. ְוכ   ו 

 

אמות.  9אמה כגימטריה של "ריס" אז קנה צריך להיות  270יש כאן קושיה ידועה. אם ריס הוא 

מאידך ביחזקאל מ' ה' כתוב "קנה המדה שש אמות באמה וטפח". ויש לתרץ שקליר מודד קנה באלכסון. 

כשיעור מקובל  1.4 -אמה. ומכפילים ב 6+1/3ש אמות וזרת והוא לפי קליר דהיינו, עושים ריבוע של ש

 266אמות. וזהו קנה של הקליר. ושלשים קנים נותנים בדיוק  9-1/7.5של אורך אלכסון. ואז מקבלים 

אמות. ולא דייק כי  2000 -אמות, קרוב מאד ל 1995רוס שוה  7.5 -אמות כגימטריה של "רוס". ו

 של רוחב הריבוע איננו מדוייק.   1.4שיעור אלכסון 

 

פתרון אחר: מחשיב כאן זרת בתור קשת חצי עיגול בקוטר שני טפחים, דהיינו שלשה טפחים. 

 30x9=270אמות. ואז ריס שוה  6x1.5=9ת היינו שש פעמים אמה עם זרת, כלומר רושש אמות וז

 אמות. 

 

עֹות הּוא ַהֶטַפח ְוַהִסיט: ְשַנִים ַבִסיט ְוַהֶזֶרת מֹוַתַחת ַעד  . ְוַאְרַבע ֶאְצב 



זרת אמורה בתוכה חצי אמה סובר שזרת שוה שני טפחים. אבל בתוספתא ב''מ פ''ו מ''ד כתוב "

". ואנו נראה בהמשך שקליר מחשב שני טפחים בתור קוטר קשת של חצי עיגול אשר של ששה טפחים

 אורכה שלשה טפחים.

 

ֶרץ:ִנְתנ ה ִמד   ּוְכמֹו א  ֶרץ. ֵכן ִנַתן ַכִיל ְלתֹוְלדֹות ה  א   ה ִלְמִדיַדת ה 

 

נ ה ה ְוִשִשים ו ֵשש ש   : )במידות כוס בהמשך( ֶאְצַבע ְקַטנ ה . ַעד ֶשהּוא ְמַכֶלה ִבְשתּות)ים הגדול( ַמְתִחיל ִמֵמא 

 

דֹול ִבְשִליש יֹוֵשב.   ֶזה ַהי ם ַהג 

כמו שכתוב במדרש )בראשית רבתי( שארץ נתחלקה לג' חלקים. שליש ישוב, שלישי ימים, שליש 

 מדברות. 

ה ֵשש ְועֹוד ִמְתַחֵשב: ְבֵמא    ְוִשִשים ו 

 

 קליר מחשיב ים בתור שליש עולם והעולם כנגד מרחק מארץ עד ריקע הראשון

 

ה ע  ִרים ְוַאְרב  ְמקֹו ְבֶעש ְ  . ְלֶמַתח סּוף ְוע 

 

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 

על שפת ים סוף  עציון גבר. והיא  מוזכרת במ''א ט' כ''ו  "בעציון גבר  וכו' –סוף היא לפי דעת הקליר 

מסעות. וקליר סובר שכל  25ישנם  31עד חניה  6. מחניה 31בארץ אדום". לפי מנין חניות זאת חניה 

 1000פרסאות או  250מסע היה כדרך יום, והוא עשר פרסאות כמו שכתב לעיל. לכן מתח ים סוף הוא 

 פרסה.  6000ממנו, או  24מיל. ועומק ים פי 

ֶגל ִגיחֹון. ְוסּוף ְבִשְבִעים ּוְש   ַנִים ְלע 

 

פרסה.  18000פרסה או  250פעם  72מסוף, דהיינו  72דהיינו מעגל גיחון. והוא פי –עוגל גיחון 

פרסה כעומק של הים. וגיחון הוא נחש בריח אשר מקיף את כל  6000לפי קליר קוטר כדור הארץ הוא 

עולם. לכן אורך שלו פי שלש מקוטר העולם. והוא כנראה סובר שארץ כוש אותה סובב גיחון היא כל ה

צרים היא ארבע מאות פרסה על ארבע )הערה: אבל בפסחים צ''ד ע''א כתוב "מפרסה.  18000 -העיגול

 -מ 4/3פרסה, פי  24000". ולפי זה הקף כוש צריך להיות  מאות פרסה, ומצרים אחד מששים בכוש

 מעיגול(.   4/3וא פי . אולי היקף כוש מחושב בתור ריבוע המקיף עיגול שה18000

 

פרסה וים הוא שליש העולם? נראה שקליר  6000איך דבר זה מסתדר אם הטענה שעולם הוא 

גמרא בפסחים צ''ד ע''ב "וחכמי אומות העולם אומרים: ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע הנסמך על 

אחורי לכדור הארץ. ובלילה למטה מן הקרקע. אמר רבי: נראין דבריהן מדברינו". ומזה למד שיש צד 

פרסה. ויש צד  9000שליש של חצי עיגול של  -פרסה 3000פרסה וים  6000מצד שלנו היבשה היא 

 166פרסה. ועדיין קשה, הרי לעיל הוא כתב שים הוא  18000פרסה, סה''כ הקף  9000 -ואחורי כנגד

מארץ לרקיע. והוא  שנה כשליש של רקיע! וי''ל שקליר מדמה מרחק מקצה רקיע עד קצה רקיע למרחק

להים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד -ך על פסוק "שאל נא לימים ראשונים וכו' אשר ברא אמנס

מלמד על קומתו של אדם שהיתה מן קצה השמים וכו'" )דברים ד' ל''ב(. ומדרשו כפי שכתב רש''י "



שנה אז  500קיע ". ומאחר ומרחק מארץ לרהשמים והוא השיעור עצמו אשר מקצה אל קצה הארץ עד

כך גם אורך הרקיע מקצה לקצה. ואורך קשת חצי כדור הארץ כנגד קשת הרקיע. לכן הים הוא כנגד 

 שנה.   500שליש של 

 

ת.  ְוִגיחֹון  ַמְכִפיל ִשִשים ְכִמַדת ְפר 

 

ומניין למד דבר פרסה.  300 -קטן ממנו 60פרסה אז אורך פרת פי  18000מאחר ואורך גיחון  

פרסה. אבל נהר פרת לא  400פרסה אז גבול מזרחי שלה  400על  400זה? מאחר וארץ ישראל היא 

מקיף את כל גבול מזרחי שלה. אולי קליר למד מן הפסוק "ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים 

עציון גבר סביב וממדבר עד הנהר" )שמות כ''ג ל''א( שגבול דרומי של הארץ נמשך לאורך ים סוף מ

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( 

שני הוא פרת. מכאן שקליר סובר ושוב "ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמר וכו'". וחלק 

מזרחי של ים -ו חשבון מכוון. מחניה של עציון גבר שהיא בקצה צפוןישירדן הוא חלק של פרת! ועכש

. ועשר 41וערבות מואב היא חניה  31מסעות כי עציון גבר היא חניה  10סוף עד ערבות מואב בדיוק 

 פרסה.  300=400-100פרסה. לכן אורך פרת הוא הפרש  100מסעות הוא מהלך 

 

ְקפֹו ְכֶנֶגד ְשֵני ת ת  רֹות. ְוַהְפר   ַהְנה 

 

שני נהרות הם פישון וחדקל כי את נהר גחון הוא כבר הזכיר לעיל. ופה הוא מחדש שאורך  

שון ואורך חדקל כ''א בפני עצמו שוה לאורך פרת. ולא בא לומר שסכום אורך פשון וחדקל ביחד שוה יפ

ך על מדרש  )מובא בילקוט שמעוני, פרשת דברים רמז תשפח( "עד נהר הגדול לאורך פרת. והוא נסמ

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.   

 

 

ֶרְך ַהַיְרֵדן.  רֹות ַמְעִדיִפים ְבא   ּוְשֵני ַהְנה 

ירדן הוא חלק של פרת ולא כל פרת כי הוא יוצא ממערת פניאס. לכן אורך שלו קטן מזה של  

 פשון וזה של חדקל. 

 

ה ְכַים ַהְזבּול.  ְוַהַיְרֵדן ַמְרִחיב ֲחִמש 

 

וחב ירדן חמישים אמה )ספרי דברים פרשת ים זבול הוא ים שעשה שלמה, רוחבו עשר אמות. ור 

 ואתחנן כט(

 

ה ִרים ְבי ֵבש. ְוַים ַהְזבּול ֵמא  ה ִכְשֵני ֳחמ   ַוֲחִמִשים ִמְקו אֹות. ּוִמַדת ַהִמְקו 

 

כל הסוגיה בעירובין י''ד ע''ב. ושם התבאר שארבעים סאה בלח מחזיקים כוריים ביבש משום  

גובהו שוה חצי רוחבו כעין ים שלמה. ושיעור גודש כזה מתקיים בקמח גודש. וכוונה לכלי גלילי אשר 



דעת קליר לחלוק על גמרא מפורשת ולומר שישנה על כאשר הוא נגדש גם על שפת הכלי. ולא עלה 

סאה בלח. והוא פסוק מפורש ביחזקאל  מ''ה י''א "האיפה והבת תכן אחד יהיה  2/3סאה יבש אשר שוה 

 ירת החמר האיפה וגו'"לשאת מעשר החמר הבת ועש

 

ועוד יתכן שמידת יבש כנגד מידת לח היא חצי כדור אשר בתוך גליל באותו רדיוס ובאותו גובה. לכן 

מעלות שוה חצי נפח  45של מצוי של קמח נפח שלו חצי נפח גליל. וגודש שלו בצורת חרות בעל שיפוע 

למידת הלח. אבל כל זה בתור חשבון בעלמא כי  של חצי כדור. ויחד עם גודש זה, נפח מידת היבש שוה

סאת יבש בצורת חצי כדור עם גודש שלה שוה לסאת לח. ואם מודדים סאת יבש ללא גודש אז צריך 

 3000למלא סאת לח. ולא יתכן שפסוק "מחזיק בתים שלשלת אלפים יכיל" )דה''ב ד' ה'( מדבר על 

איפה יכיל.  3000מדת לח בלבד. והיה לו לומר בת לח כי בת היא  2000-אלפים בת יבש אשר שוות ל

 אלא בהכרח דיבר על על גודש. 

 

ֵמש ֵאיפֹות. ל ֶלֶתְך י ִכיל ח  ִכים. ְוכ  ֶמר ִכְשֵני ְלת  ל ח   ְוִשעּור כ 

 

ה. ֶמר ִשְבַעת ֶרַבע ּוְכל  ל ע  ִרים. ְוכ  ה ֳעמ  ר  ה ֲעש   ה עֹוש   ל ֵאיפ   ְוכ 

 

ביצים הוא רבע קב או  6כאשר  7x6+1.2מחלק אותו בתור ביצים. וקליר  43.2עומר כידוע  

 2.5ביצה. לפי חשבוני בביצה יש  1.2לוג והוא מזון מינימלי של שתי סעודות ועוד כלה או עוכלא 

ביצה שוה שלשה זיתים. אולי כנגד סעודה שלישית בשבת? עוכלא גם יחידת משקל  1.2זיתים. לכן 

סמ''ק )לפי רח''נ( שוה חמשה שקלים של תורה  86.4עית מים בסיסית. כיצד? לפי חשבוני משקל רבי

ביצה של מים שוה ארבע שקלים של תורה או חמשה שקלים של בית  1.2גר'. ואז משקל  17.28של 

גר'. ובשקלים ח' ע''ב כתוב "כמה שיעורן של כוס רבי  11.52שני שהם שש שקלים של בית ראשון של 

כוס הוא רביעית ונפח שלו שוה ביצה וחצי, אז משקל עוכלא שוה אבין אמר טיטרטון ורביע". ומאחר 

גר' כשקל של תורה. לכן י''ל  17.28טיטרטון. ושם טטרה ביוונית הוא ארבע. ושקל אתונה היה 

 שטיטרטון נקרא כך משום שהוא שוה ארבעה שקלים של אתונה. 

 

ה.  עֹוד ִבְסא  ה ו  ד ִמֵמא  ה ֶאח   ְוַהְכל 

 

מאה ועוד, כאשר  -120 -של סאה. וקליר קורא ל 1/120ביצים, על כן כלה שוה  144 סאה שוה 

 עוד הוא חמשית מלגיו או שתות מלבר. 

 

ה ְשִליש  ְבַלח.  ּוְסַאת י ֵבש ֲחֵסר 

 

כמו שמבואר בעירובין י''ד ע''ב. אם לוקחים כלי של סאה גדושה וממלאים אתה בלח, אז נפח  

 בש כי הוא לא מכיל גודש.  של י 2/3אותו לח יהיה 

 

ה ל ַבת ַמֲחֶזֶקת ִשש  ה ַבַבת. ְוכ  ד ִמְשֹלש   ַבִהין.  ּוְסַאת ַהַלח ֶאח 

 

ר ֹלג. ְועֹוד ַהֹּלג ִמְתַחֵלק ש   ִעים.  ְוַהִהין ֻכלֹו ְשֵנים ע   ְלַאְרַבַעת ְרב 

ן ְלִרבּוַע כֹוס ְישּועֹות.   ְוֶרַבע מּוכ 



 אחרי שמוזגים אותה שלשה חלקים מים מוכנה לארבע רביעות של ליל סדררביעית לוג  

 

ַעִים.  ְוַהכֹוס ַעִים ַעל ֶאְצב   סֹוֵבב ֶאְצב 

 

כוס בצורת גליל אשר סובב ריבוע של אצבעים על אצבעים, שטח בסיס הכוס שוה פא''י כפול  

אצבעים. רדיוס זה שוה שורש רדיוס בריבוע. ורדיוס של כוס שוה חצי אלכסון של רבוע אצבעים על 

מאידך . 6מקבלים שטח הבסיס  3. ולפי פא''י שוה 2. נמצא שטח הבסיס פא''י כפול 2ריבוע שלו שוה ו 2

 אצבעות מעוקבות.  10.8ונפח רביעית שוה 

 

ַעִים. ֵסר ְשתּות ֵמֶאְצב  ַבּה ח   ְוַעל ג 

 

 חומש שהוא שתות אצבע מלבר. אצבע והוא אצבעים פחות  1.8=10.8/6על כן, גובה הכוס שוה  

 

ֶרץ. א  ֶרץ. ֵכן ִנַתן ֵקץ ִליֵמי ה  א   ּוְכמֹו ִנַתן ַכִיל ְלתֹוְלדֹות ה 

 ַמְתִחיל ִלְמנֹות ִמֵשֶשת ַאְלֵפי ֶעֶרץ. 

ֶרץ.  ַעד ֶשהּוא ְמַכֶלה ְבִרְגֵעי  א 

 

ִפים.  ם ֻכלֹו ֵשֶשת ֲאל  עֹול   ִכי ה 

ה  ים ֲחִמש  ִרים ּוְשַנִים יֹוְבלֹות.  ּוְשֵתיעֹוש ִ  י ַדִים ַמֲחזֹורֹות. ּוִמְנַין ַהַמֲחזֹור ְבֶעש ְ

ִנים.  ּוְשַנת ַהיֹוֵבל  ֶשַבע ַשְבתֹות ַהש 

 

יום  29.5אילן( פרוש הבא. מחזור קטן של ירח הוא -שמעתי מדר' אליהו בלר )אוניברסיטת בר 

 1063 -יום פעם ב 365.25ור זה משתווה עם מחזור השמש של שעה )ראה פדר''א פ''ז(. מחז 2/3 -ו

 21.694ושני שליש. ויש במחזור  5מחזורים כאלה, כמעט במדוייק  5.6444שנה יש  6000 -שנה. ב

  .22 -שנה. וקליר עיגל ל 49יובלות של 

 11 -יום ו 4016.16. זהו 136שנים קרובים מאד למספר שלם של חדשים  11פתרון אחר:   

 49כפול  22וקרוב לאלף. לכן לוקח  49 -וב 11 -יום. וקליר לוקח מספר שמתחלק ב 4017.75שנה 

שנים שוים  49כפול  22יום. לעומת זאת   393583.75חדשים, שהם  13328שנים. והוא בערך 

מחזורים. וקליר אמר שתי ידות בערך ובהמשך ביאר  5.56586אבל באלף שנה יש יום.  393739.5

 שנים.  49על  22שמדובר במחזור של 

 

 

ִניםוְ  ִרים ּוְשמֹוֶנה ְתקּופֹות.  ַשְבתֹות ַהש   ְבֶעש ְ

 תקופות 28בשנה ארבע תקופת ובשבע שנים 

 

ד יֹום ה ִתְשִעים ְוֶאח   ש. ּוְשִלי ִוימֹות ַהְתקּופ 

 1/3.2היא  91, וקליר לא דקדק כי יתרה על 91.3125=365.25/4

 

ֵשש.   ְועֹונֹות ַהיֹום ֲחֵמש ֵמאֹות ְוִשְבִעים ו 

 חלקים והוא עונה.  24 -שעות וכל שעה ל 24 -מחלק יום ל



 

ל ַהיֹום.  ְוִרְגֵעי עֹונ ה ְכעֹונֹות כ   ה 

מיל שהם  40י אמה. כיצד? מהלך אדם . וברגע מהלך כחצ24 -ושוב מחלק עונה פעמים ב 

אמות. ואם הוא מהלך  0.482=80000/12/24/24/24שעות.  על כן ברגע מהלך  12 -אמות ב 80,000

 עקב בצד אגודל אז זאת פסיעה אחת. 

 

ה ֶרַגע ְלַכמ  ִעים: ְוַהְמַדְקֵדק ְמַחֵלק ה   ְרג 

 רגעים.  24x24x24x4=55296אולי המדקדק מחלק את הרגע לארבעה רגעים. ואז בשעה יש  

של שעה.  1/53848של שעה ולפי גמרא ע''ז ד' רגע הוא  1/58888לפי גמרא ברכות ז' ע''א רגע הוא 

 של שעה.  1/53333מהלך שלש אצבעות הוא 

 

ֶפֶלס ל. ֵכן ִנַתן ִמְשַקל ו  ל.  ּוְכמֹו ִנַתן ֶחְשבֹון ַעל כ   ַלכ 

ר ַעד ְפרּוט    ה ַהְקַטנ ה: ַמְתִחיל ִמִככ 

ֶדל דֹול ְכג  ר ַהג  ֶנה.  ִככ   ְשֵני מ 

הינו הוא קינטר )בכורות נ' ע''א(. וקינטר  שקל ומנה של כתובים  3000כוונה לככר קדש של  

 שקל 1500)אסתר רבה י' ד'(, ובהכרח הוא ככר חול של ככר 

 

ֶנה עֹוֶלה ַעד ִשִשים ֶשֶקל  ְוַהמ 

1500/60=25 

 

ֵמש ֶסַלע. ְוַהֶסַלע ֶחְציֹו ֶבַקע ּוְרִביַע זּוז.  ְוַהֶשֶקל ִמְתַחֵשב ִרים ְוח   ְבֶעש ְ

 סלע 25ליטרין. וליטרה –לפי גמרא בבכורות נ' ע''א כסף של נביאים 

 

עֹות ֶכֶסף. ְוַהזּוז ֵמש מ  א ַהזּוז ח  ה. ִנְמצ  ע   ִמְתַחֵלק ְלֶפֶלג ְוחֹוְמשֹו מ 

 רה של תורה כי בשקל היו עשרים גרהמעה היינו ג

 

ר עֹוֶלה ַעד ִאס  ת. ְוה  ר ד  ה ְשֵתי פּוְנְדיֹונֹות. ְבִאס  ע   ְשמֹוֶנה ְפרּוטֹות.  ְוַהמ 

מחלק גרה כמו מעה בבית שני. ומעה מתחלקת לשני פונדיונות או ארבעה אסרין. וכל איסר  

 ותפרוט 640פרוטות ושקל  32שמנה פרוטות. נמצאת מעה 

 

א ַהֶבַקע ְכַאְרַבע ֵמאֹות ְפרּוטֹות. ְוֵהם טֹות:  ִנְמצ  ר  ב ֲחרּוטֹות. ּוְבֶפה ְמפ   ִבְכת 

פרוטות. וי''ל שהוא מתכוון לשקל  320קשה, הרי לפי חשבונו בקע היא מחצית שקל, דהיינו  

. לכן יחד 1/24 פרוטות. ומוסיפים עליו קלבון 384מעות. לכן מחצית השקל הוא  24של בית שני של 

בגמרא שהיא תורה בעל''פ שלפיה הוסיפו שתות  -פרוטות. ובפה מפרטות 400עם קלבון מקבלים בדיוק 

 פונדיון לכל מחצית השקל.  -על שקל וגם היו מוסיפים קלבון

 

קֹום ֶשֱאנֹוש י כֹול ִלְמנֹות . ִנְמַסר לֹו ִלְמדֹוד ְוַגם ִלְמנֹות:   ְוַעד מ 

 

חֹו ּולְ  ְקַצבְלִפי כ   לֹו ִמעּוט הֹון ִשְקלֹו.  ִפי ִמעּוט ֵחילֹו. ה 

דֹול ְכלֹו ֵכן ְיֵהא ִהלּולֹו. ג  ַח ֵחילֹו.  ּוְלִפי ש ִ  ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב כ 



 ַעל ֵכן אֹוִחיל לֹו: 

תֹו לֹו: ִכי ִמד  ל אֹוְצרֹות ֶשֶלג ְורּוַח ִפֵלס ְבִמְשק  ְדלֹו. כ   ְוִשְקלֹו ְלִפי ג 

 

ֳעלֹו ּוֵמי ַדד ְמל א ש    ְבֵראִשית מ 

  ". שעל הוא אורך מדרך, ד' טפחיםמי מדד בשעלו מיםישעיהו מ' י''ב: "

 

   ּוְשֵמי רֹום ִתֵכן ַזְרתֹו ְמל א. 

  "ושמים בזרת תכן"

 

לֹו.  עֹו ְשק  ל ַהְרֵרי ֶקֶדם ְבֶאְצב   ְוכ 

ַמְך ְבהֹוד ם ת  לֹו.  ְוִגְבעֹות עֹול   ֲאֻגד 

ה ֱהִכילֹו.  ד  ּה ִבְצר  ר  ל ֲעפ   ֵגיא ְוכ 

שכוונת הקליר לא לרוחב אצבע אלא המרחק בין גודל לאצבע. והיא נקראת צרדה. נראה לי  

עפר  -"וכל בשלש  עפר  הארץוקליר נסמך על סוף הפסוק " ומרחק הזה הוא שני טפחים, שליש אמה.

 הארץ הוא שליש של הקף כדור הארץ. 

 

 ְמיֶֻמֶנת ֵהִכין לֹו: ַתִניןְלחֹוֵלל 

זרועה יד ימין.  -עיגול. מימנת-תנין הוא גיחון אשר סובב את כל כדור הארץ. חולל מלשון מחול 

 ,מתוך הקף זה, ד' טפחים יםאם קוטר כדור הארץ שני טפחים אז הקף שוה אמה של ששה טפחים. 

מתוך ששה טפחים  בשלש עפר הארץ".ונשארו ב' טפחים ליבשה והיא שליש של כל העולם. וזהו "וכל 

צד אחורי הוא "עולם חדש" שנחשב כאילו מכוסה כולו  עיגולהיא "עולם ישן" וחצי  עיגולאלו, חצי 

 שליש ממנו.  -של העולם הישן, עפר תופס שני טפחים ומים תופסים טפח עיגולמים. ומחצי 

 

מֹו. ִכְמל א ִפַסת ל ִמַדת ְיִציַרת עֹול   י ד ִהיא ִרשּומֹו.  ִנְמֵצאת כ 

 

 אורך פסת יד שני טפחים כנגד קוטר כדור הארץ 

 

מֹו. ְוֵאין ֵמיַע ְבַיד ִגבֹור ִבְזרֹוַע חֹות   ִלְקצֹוב רֹוב ֶמְחְקֵרי ַתֲעצּומֹו.  ּוְכק 

ל ִמַדת ִכְסאֹו ַוֲהדֹומֹו:  ַצב ְוִשֵער ִבְמרֹומֹו. ַעל כ  ַדד ְוק   ֲאֶשר מ 

 

ה.  ַבּה ִמְתַעל  ֶמק ְבג  ַחב ְבע  ֶרְך ְבר  ה. ְבא  ל ְמֻעל   ִמַדת ַבת ֶמֶלְך ַבכ 

ה:  ל  ַעד ל א כ  ה ל  ב  ּה ְרח  ה. ְוִאְמר  ל ִתְכל   ִכי ֵיש ֵקץ ְלכ 

 

י ד:  ּה ְנתּונ ה ִביִמין ּוְזרֹוַע ו  ת  ם ִכְמל א ִפַסת י ד. ּוִמד   ִמַדת עֹול 

ם כְ  ל:  ִמֶזֶרת ְוַעדִמַדת עֹול  ד  ד ג  ּה ְבַקו ֲאֶשר ְמא  ת  ל. ּוִמד   ֲאֻגד 

 

ם ִנְמֶדֶדת ה: ִמַדת עֹול  ה ְונֹוֶסֶבת ְכַאְלַפִים ַאמ  ה עֹול  ת  ה. ּוִמד   ִבְשִליש ַאמ 

ה. ר ַאמ  ִרים ַעל ֶעש ֶ ה ֶעש ְ ה. ְמִגל  א  ה ֲאֶשר ִציר ר   ְכַמְרֵאה ַהִמד 

עִ  ה ַאְרב  פ  םע  עֹול  ל ה  ה. ְוכ  ִרים ּוְשמֹוֶנה ֵמאֹות ַאמ  ה:  ים ַעל ֶעש ְ  ֻכלֹו ִבְשִליש ַאמ 

 



ה. ם ַמֲאִריכ  עֹול  ה. ַאְלַפִים ְוַאְרַבע ֵמאֹות ב  ה ַוֲאֻרכ  ב  ת ְבִמדֹוֶתיה  ְרח   ִנְמֵצאת ד 

ם ה. ּוִביִמינ ּה קֹוֶצֶבת  ְוִהיא נ ְתנ ה ְלעֹול  ה.ַמְרֵפא ַוֲארּוכ  ל ְיֵמי ַאְרכ   כ 

ּה מ אל  ה: ּוִבש ְ כ  בֹוד ּוְבר  ֶשר ְוכ    שֹוֶקֶלת ע 

 

נתחיל מן הסוף. הסוגיא נדונה בעירובין כ''א ע''א. ולפיה זרת חצי אמה. נמצא שטח השמים זרת  

זרת שליש אמה,  אמות של מגילה. ולפי הקליר 800שהם  40על   20משטח  1/3200על זרת והוא חלק 

! וזאת קושית תוספות שם, ד''ה "אחד". ונראה לתרץ  שלפי 1/2400ממגילה ולא  1/7200אם כן שמים  

כפול זרת  3ומקורב ע''י  פא''י ם. ואז השטח הוא קוטר ברבוע כפולינו קוטר של כדור העוליקליר זרת ה

 (.  רפאל עמנואל חי ריקי -ים סיד)הערה: פתרון זה הובא בספר חושב מחשבות לבעל משנת חברבוע. 

 

קצה גודל לקצה מכאן נבין סיבת המחלוקת בשיעור זרת. זרת של אדם היא מתיחת כף היד בין 

או בקרוב  פא''י/2כדור הגדול ביותר שניתן לתפוס בה הוא בעל קוטר זרת כפול . זרת )אצבע הקטנה(

 אמה או שני טפחים, וגם הוא נקרא זרת.  1/3 . אם קשת שוה חצי אמה אז הקוטר שוה2/3

 

ינו עיגול יכעת  נמשיך בביאור הפסוקים אחורה. קוטר העולם הוא שליש אמה "ומדתה" ה

אמה. וזהו "כאלפים  2400אמה אז קו העיגול הוא כנגד  800הסובב. מאחר והזרת כנגד המגילה של 

. ו"עולה ונוסבת", 2400 -ו שהכוונה לאמה", שהם אלפים ושתות מלבר. ובהמשך הקליר ביאר דברי

היינו קשת כמו "קו"  -הינו קשת העולם, עליונה וכן תחתונה. ופסוק לפניו "מדתה בקו אשר מאד גדל"

ינו אורך אצבעות עם פס יד שעליו הכהן יה -בים של שלמה, שהוא גדל לעומת הקוטר. "מלא פסת יד"

העיגול, שוה אמה שהיא אורך זרוע יד  -. "ומדתה"כאשר לוקח קומץ. והוא שני טפחים חופה אצבעותיו

 ימין.

 

אמה? אולי זהו גודל התורה יחסית  40על  20בהזדמנות זאת נברר מניין מידה זאת של תורה 

לעשרת הדיברות שהיו כתובים בשני לוחות של אמה על אמה. בעשרת הדיברות )בפרשת יתרו( יש 

שורות לעומת כל התורה  26 -פרים שנכתבות בתיבות. בדקתי בתיקון סו 172אותיות שהם  620

אותיות  708נן: ח. ועשרת הדברות בפרשת ואת1 -ל 396שורות. זהו יחס של  10290 -שנכתבת ב

שורות. ואם נוסיף לה פסוק "כי ששת ימים וכו'" )שמות כ' י''א( שחסר כאן,  28 -תיבות ב 189שהם 

תיבות. בתורה  215 -אותיות ו 794יה(, נקבל )כגימטריא של אלקים והו 26 -אותיות ו 86אשר בו 

תיבות. זהו בערך  200 -אותיות ו 762נותן  1/400. יחס תיבות  79976 -אותיות ו 304805ם ישנ

)זהו שיעור  400המספר בעשרת הדברות. על כן נתן להעמיד את היחס בין תורה לעשרת הדברות על 

 הצימצום שהיה בחצר המשכן ובעזרה(.

 

 

 

ל ֶחְביֹוןְוִהיא הֹו ה ֶאת כ  ל ִמדֹות ְספּורֹות. ִדיע  ה כ  ְצב   ְסתּורֹות. ְוִהיא ק 

ל ה ֶאת כ  ְתח  רֹות:  ְוִהיא פ  ל אֹוצ  ה ֶאת כ  ְצר  ה ְוא  ְקל   ְסגּורֹות. ְוִהיא ש 

 

ה ֲהמֹון ְקר  ְתנ ה ִמְסַפר ְגדּוֵדי ֶעְליֹוִנים.  ְוִהיא ח   ִמְפַקד ַתְחתֹוִנים. ְוִהיא נ 

ם ְמֻשִנים:  יאְוהִ  ת  ה קֹוַמת ַאְלֵפי ִשְנַאִנים. ֲאֶשר ֶזה ִמֶזה ְבקֹומ   ִשֲער 

 



לֹו ֶשל עֹול ם ם. ְוֵיש ַכֲחל  ת  דֹול קֹומ  ם.  ֵיש ְכִמַדת ַהי ם ַהג  ת  מ   ֲהק 

ם.  ת  ם ְתקּומ  עֹול  ל ה   ְוֵיש ִכְמל א כ 

 

ם. ְויֵ  ֵיש ִלְשֵתי ִטיׂשֹות ִׂשים עֹול  ם.ט  ִפים עֹול  ה ַאַחת ע   ש ְלִטיׂש 

ד ד ְוֶאח  ל ֶאח  ם.  ְוכ  ם ְוֶנֱאל  ש ְודּומ  ג ְוח  תֹו צ  ם. ּוִבְמִחיצ   ְבַמֲחֵנהּו ֶנְעל 

ם.  ַעד ִיֵתן ִשים ַעד ַיְמִליכּוהּו ַעם עֹול  ם. ְוח  עֹול   ְרשּות ֶמֶלְך ה 

ז ִיְפְצחּו ם.  ְוא  ֵאר ֱאֹלֵהי עֹול   ְלפ 

 

ֲאִרים עֹוד ל א שֹוִנים. ִכי ִבְנַהרּוִמֶשֵהם  ִנים.-ִדי ְמפ  ִחים ְוִנת   נּור ש  

ִבים ּוִמְתַחְדִשים ֵאל ְמַשְנִנים.  ְועֹוד ֶמנּו ֶנֱחצ  ִראשֹוִנים. ֶשַבח ְוַהֵלל ו רֹון ל   כ 

ֶרֶנן ְמַרְנִנים.  ְוִכֵפי ֶקֶשת ִעם ז ו  ִשיר ְוע  ִנים. ֶזֶמר ו   ְכַנף ְרנ 

 

ִפיםּו ר  ַפִים ְבֶגְוי ם ֲחנּוִנים.  ש ְ ל ִשְנַאִנים. ֵשש ֵשש ְכנ   ַהְמֻעִלים ַעל כ 

ה בֹות ַבֵכס ְנתּוִנים. ּוְליֹוֵשב ַעל ִכֵסא ְבִחיל   ְמַנְגִנים.  ִמַמַעל ְליֹוֵשב ֲער 

א ַמַעל ל ְצב  ֶדם ְלכ   ִנים. עֹו ְמצֹוא ֵחן ְבִנגּונ ם ֵהם ְמַחְנִנים. ְוק 

א נֹוְתִנים. כֹוְרִעים ם ְוִנש  ה ְלר   ּוִמְשַתֲחִוים ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים.  ְוִשלּוש ְקֻדש 

ץ ְבסֹוד ֲהמֹון ְגדּוֵדי ש ְבַאְלֵפי ִרְבבֹות ַתְחתֹוִנים:  ְלַנֲער   ֶעְליֹוִנים. ְוִנְקד 

 


