תבואות סרק בי ימי נהרי ד,רי יעטקי האיץ הארץ עא
גם נקרא ג׳בל תלג׳ )שלג תלגא( והוא הר חרמון וגובהו כמעט
יערך מאקטל הנזכר והוא צפונית מזרחית לע'ר חשפיא .וראש.
הב' נקרא גיבל חיי״ש וחוא למזרח דן.
והנה ב׳ הרים אלה הלבנון ומול לבנון הם נקראים כפסוק
הר לבנון .כי )ישייר השירים ז׳ ה׳( במגדל הלבנון צופה פני דמשק
הוא דוקא המול הלבנון שהוא המזרחי כי על המערבי אי אפשיר
לומר צופה פני דמשק .כי בהבקעה הרחבה והלבנון המזרחי מונעים
לדאות פני דמשק .וכן )יהושע ייג ה׳( וכל■ הלבנון מזרח השמש
ודאי הוא מול הלבנון לא הלבנון המערבי.

חרמון
דברים גי ח׳ ונקה בעת ההיא אח הארץ מיד שני מלכי
האמרי אשר כעבר הירדן מנחל ארנון עד הר חרמון צידונים יקראו
לחרמון שריון והאמורי יקראו לו שניר ונו׳  .( 1הנה מוכח שכונת
הפסוק על ג׳בל חיישי הנזכר לעיל כי הוא לצפון מחוז גולן ושם
ההר הזה כמו חומה נכוה לרדת מטח במחוז עיר ״פית אלג׳אנא״
)במעין(ברדי הוא אמנה( .אכן אין כונת הפכוק דוקא על ג׳בל חייש
כלבד כי סעמים הכונה בשם חרמון גט על הלבנון ^המערבי( כמישי
)שופטים ג* גי ( והחוי יושב הר הלבנון טהר בעל הרמון עד לבא
חמת .והנה מוכה שלפעמים כונת הפסוק חרמון על חלקי הרי טול
הלבנון והלבנון המערבי
(i

עד

היום יש כמה שמות להרים אלה .ההר שהוא לצפון

מערבית דמשק נקרא  3ל״ע גיבל זאכיר )שניר(לצפון משפיא כקרא ג׳גל
תלג׳ )תלגא( למערב בעל ביק ג׳בל לובכאן.
*( ובהקדמה זאת יש לפרש לשון הפשוק )תהלים

קל״ג ג׳(

כטל חרמון שיורד על הררי כיון עכ׳י־ל ,וכל המפרשים כירחי בכוכת
פעוק זה  :אכן מצאנו
חלמון

)דברים ד׳׳מ׳יז(

ועד

הר שיאון

הוא

ומוכח שהר שיאון הוא בכלל חרמון וכינת הפקוק ציון כמו

שיון ר׳יל שיורד הטל מחרמון על הל שיאון שהוא חלק א׳ מהר חרמון
וכמו־ ושפל ממנו ,ובאמת מצאנו עד היום נ׳בל תאנין כמזרח צפונית

עב ,וןבואות פרק ג* ימי נהרי הרי ועמקיהאיץ הארץ
בהרות הרי
ד נהרות נדולות יורדים מהר הלבנון וממול הלבנון .לצד
צפון יורד נהר א׳ שלא מצאתי לא במקראי קדש ולא בדברי חכדל
והוא נהר גדול הנקרא בל״ע ״אלעאזי״ .ודרשתי וחקרתי למה נקרא
כן? ואמרו לי ע ל שם שהוא עז ומורד לפי שהולך מדרום לצפון
שלא כדרך כל הנהרות)וז״ל אבע׳יז ם׳ וישב בפסוק וירד יהודה :
הבא מפאת צפון של עולם לדרומו ; הוא יורד ,ואנשי המחקר יבינו
כי זה אמת עכ״ל /וגם לפי שיורד בהמון גדול וכמעט לא;הניח
לעשות עליו גשרים כי הוא שוטפם) .במקומות שהם על ימסתו
נמצאים שם מבני עמינו כותכין בגט דיתבי על נהר מורד ,והוא
מלשון עז ,עז פנים( ובעל המפעית ר׳ בנימין קוראו נחל יבוק אכן
היא שגגה וטעות גדול .ובלשון העטים מימי קדם נקרא אראנטיס
והוא יוצא לצפון עיר בעל ביק בערך  5ימעות מן ג׳ורד דודוניא
והוא אחו גדול הנקרא כן והוא יורד צפונה על פני עיר
חמס ויורד בים חמם הנקרא גם ים קאדישא כמו שכתבתי
לעיל ויורד על פני עיר חמה )היא חמת( ועל פני עיר סאטיא
ויורד בעמק פאמיא הנקרא אלבאחירעא והוא הי׳ ים פאמיא כמו
שכתבתי ,ועבר על פני עיר אנטיוכיא ולדרום לה נופל בים הגדול.
גם יוצא לדרוס עיר בעל ביק הנחל הנקרא בל״ע ״ואדי
חאסמיא" ד׳ל נחל המחלק והמחתך ובלשון העטים בימי קדם נקרא
לעאנטיס .ויורד דרומית מערבית עד מחוז בקעה התחתית והוא
מחוז בית רחוב ונופל לצפון עיר צור בים הגדול (1 .
עיר בירוס )עיין מקומו( .ואס גם כאן כוכהו כנל מלק הלבנון המכבלבי
ששם הר סאכין הנזכר שהוא שיאץ מבואר כונת הפסוק אל נכון.
נביאור סמזוט על הכתוב הזד.
גהיירושלים' שנה נ׳ עטוד צז׳![.

כתבנו במאטלנו

טוב פדאזז עינים

מהלך נשמו

*( ומצאתי בתפרי הישמעאלים הישנים שבין צור ובין צידון כאתר
אלעוד ,ולפי מה שכתבתי בתמוך כאהר אלעוד )עלייטתרות( לצפון
ערקי ולפי דעתי כוכתם על ואדימאתמיא ואולי הוא נועות המעתיק
שצ״ל אללעוכד ר״ל לעאנמיה כי מצאתי ג״ב בתפרי הנ״ל מקוראים
סתמיא הנ״ל לעונד ר״ל לעאכתית,

