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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                        

 –סוף  פרק  שביעי  ,  )ארץ  ישראל  לגבולותיה(  קודש  ספר  אדמת
 ] ק"ג לפ"ירושלים תער, הרב יצחק גולדהאר[









 

    

  

   
אין .)  וגיטין  ד,  .וכתובות  קיא,  :סוכה  כו(וממה  שמצינו  שהיתה  עיר  בי  כובי  בבבל  קרוב  לפומבדיתא  [

כמו  הוצל  דבית ,  י"דות  שבמדינתם  קראו  כשמות  ערי  אלפי  שיהודי  בבל  לערים  אח,  סתירה  לדברינו
וגם ,  י"עיר  בית  היני  וכפר  היני  היו  בא,  .)וכתובות  קיא,  .מגילה  כט(י  ויש  הוצל  עיר  בבבל  "בנימין  בא

וכפרי )  ז"ח  ה"ירושלמי  פאה  פ(י  "כפרה  עיר  בא,  :)מ  סג"וב,  :ביצה  כה(בבבל  עיר  היני  הסמוכה  לשילי  
 ].עיר בבבל
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כי  מה ,  אינם  סותרים  את  דברינו',  וכו"  ואם  באתו  לצרפו  יחד  הוי  כמבי  כובי"ל  שכתב  "י  ז"ודברי  רש[

היינו ,  י  משתרע  מבי  כובי  עד  אקרא  דתולבנקי"יוחנן  שתחלק  היותר  שמן  שבא'  שבארנו  כוונת  דברי  ר
ם אנחנו כי בחלק הצפוני יש מעט מקומות אולם  יודעי.  בכלל  השטח  הצפוני  יותר  שמן  מהשטח  הדרומי

ולהפך  בחלק  הדרומי  יש  מעט  מקומות  שמנים  כמו  זבת  חלב  ודבש  שראה  רמי  בר  יחזקאל ,  כחושים
  עוד  ראוי  להעיר  אשר  המרחק  מאקרא  דתולבנקי –.  יעקב  בן  דוסתאי  בלכתו  מאונו  ללוד'  בבני  ברק  ור

ב "כ  כ"ג)  קּוְרנּוּב(ינו  עד  ראש  הר  מעלה  עקרבים  ולדרום  עד  קצה  הישוב  הי)  קאראווא  של  ֻּתַוואִניִקי(
להודיע  כי  שם  חצי  האורך  של )  ולא  עיר  אחרת(יוחנן  את  אקרא  דתולבנקי  '  וכפי  הנראה  זכר  ר.  פרסי

 ].בדיוק, כיבוש יהושע

 
 

 

 


