
א.
 . ע"ע , נימפת א' עם נודל כמואגודל,
 מ"ז. פ"נ סוכה , כאנוז רמ"א הקטן אהד'ונ שיעוראגיז,

 רמ"א , שיעורן וכסה . . . מקורזלוה אבניםנ'
 לעשוה כדי מוכין ב. לו, מוכה א. , פא שנת ,כ"גיז
 חביה . ב 1 עת שבה , כאנוז שיעורו וכמה , קטןנדור

 , בז'הים רמ"א , באנרים רי"א , דר"ש בנרונרותשיעורה
 ונדול מביצה בציר שאגוז רבתיו"ט וכ' . 0"ג פ"נכלים
 שם דאסרו הא על א פא, שבה רש"י שכ' כמומזיה
 עכ"ל . בקטנה . . בהחלה , שביצה . . . כאנת . .כדת
 הרוקח לזה הרמז , מביצה חוטר מזפ; גדול דאגההרי
 וע' קצ"ט. ס" ארח בב"י הובא שכ"ט סי' סעורההל'

 שאגיז ג"כ שנ' כהכרע ד"ה שם רשויי וע'חוה"שן
 כלים  הרש"ש הגהות )עיין מכביצה וזוטר , מכז'הנפיש
 וברש"י . שם ר"ן )יעיין , שם המאירי הרב וכ"כשם(

 נרונרה נם והנה - כרמונים( שיעורן ד"ה ב, מא,בוכות
 גדול משניהם ומי ע"ע. מביצה, ובציר מזיהנפיש

 שנרונרה ההט"מ דעה והנר"א, התיו"ט פליני ?מחבירו
 ויכין רבה אליהו עיין . גדול שאגוז הגר"א ודקה ,גדול
 שאנוו הגר"א לדעה ראי' קצת יש ולי . שם כליםובועז
 הנהולה מכיהבה גם שגדול אלא עור ולא , מנרונרהנדול

 גדולה רביצה הוכיחו ב, עט דביומא . ע"ע ,מנרוגרה
 בככוהבה, וחמץ / בכוית שאור ב"ש האסרו מהאמבזהבה
 ליהני , מהדרי n'rtD דנפיש אשיעורא רק דב"שדכיון
 ההיס' הקשו וע"ז . מככיהבה נדולה דביצה ש"סביצה,
 ובציר סז'ת דנפיש כנריגרה לימרו דעדיין , ליסרד"ה

 כנרוגרה א' ד' עירובין דאמרו כיון ותרצו ?מככוהבה
 , לאכילה נם לאוקמי להן מסהבר לא , שבהלהוצאה
 , מככיהבה קטן מפזית וננפיש דאגוז ניחא ואי .עכ"ל
 דאנוז Dffe אלא 2 כאגוז חמץ לימרו הקשהאנתי
 שכתבו מה לפי אכן מכנרונרה.- וכ"ש , מככוהבתנדול
 דהוא משום ביצה ליתני הקשו דלכן אח"כ ההום'שם

 . מההם רא" אין , אחה בבה הנאכל אוכלש.עור

 , דכסף למעה ת"י ל"ו ב' ש"א כסף לאנורהאגורה,
 פי' נוכפה הא' : אגר ;' ורס"פ הרד"קוכ"כ

 , נרהלשון
'~ffv ועי,' , האלף במחברת ר"מ חברם וכן 

 מששקלה , רש"י וכ"כ , ר"ת ותשובת דונשהשנה
 כמי 41גסה~י אובילי הרנמוה השבעים גם . נרהעשרים

 . נרה מלתשתרגמו
 וע"ש אי כא, סיכה , אנריף נמלא ר"י מידהאנרוף

 , אגרוף מלא שיעורו . . . מים הררוה .ברש"י

 שם אגרוף מלא שישרי שבדלת ]התיר מי"א, פי"נאהלוה
 מפורש וכ"ה . אבטיח בן של אגרופו הרב ועי' ועוד[מ"ז,

 . . . נסה במדה שאמרו וייט : סי"ב פי"ז כליםבמשנה
 גדול אנרלף כמלא ששורו אדם בירי נעשה שלאומאור

 ישנו ]אר"י , שם רב ועיין , אבטיח בן של אנרופורהוא
 דפרשה מהא והנה - נ לט, בכורוה ועייןהך"ב[ פי"י טו"מ בהל' הרמב"ם וכ"פ , ארם של נרולכראש
 שלא מאור של אנרופי הוא נדול אגרוף דכמלאמחניתן
 אינם האגרופים ששאר לכאורה משמע אדם, בידינעשה
 האנר~ף ולת"ז אבטיח. בן של כאגרופו ואינםנדולים,
 דעה אכן קמן אנריף ע"כ הוא , הנ"ל שבדלה חורשל
 ועוד( והרא"ש הר"מ 'טל פיה"ם )עיין המפרש.םרוב
 נרול.- באגרוף ודינו ארם, בירי שלא לנעשה נחשבשזה

 , שאמרו האנטף : נאמר סהמא פ"ז ב"מובהוספתא
 במשנה.- , לכה"פ , שנזכר אגרוף כל על רקאימשסע
 , סריסיסין מעוה רביע אגרמא דינר קרקעאגרמא.

 דינרא סניה: קרויסס - ה"ז פ"ה נמיןירוש'
 ..קרקע.. לקח אם כ': ורב"מ , יוהר ול~עפירשגרריינא,
 , דינר שליש שהוא , גרסא הקרקע לבעל נוהןנרינר,
 , בל"י גרמא הוא בל"ר וטריס'ן , טעוה רביעשהוא
 כי לקח מאין ארע ולא כ' סרטיסין בע' ודח"ק .עכ"ל
 ידע, לא מאי אדע ולא , עכ"ל טריסין כמו בל"ינרמא
 , גרמם להמלה רב"מ כונה לרעתי , גרמא המלהאם

.yuyאין , טריסין המלה ואם 
~eD 

 : וצ"ל שטס"ה
 אגרמא בע' כתבהי נ"ל ואשר כ': ]והח"ק ~yff'טרמיסין,

 ולא . עכ"ל טרמיסין, ע"ע ועוד , גרמם ובע' ,ע"ש
 רב"ם מפי' אחר פ" שום המקומוה, אלה בכלמצאתי
 ההבנה. קשי הירוש' דברי עדיין אבל : אלוןבערכן
 נרם, : כמו הוא אלא מטבע, שם אנרמא שאיןעכנ"ל
 קרקע : הוא כך הירוש' ופי' הדבר. וג:ף עצםגרמא.
 רינו( כך בדינר, קרקע מסיקריקין שקנה )מידינר

 הקרקע( מניף חלק הקרקע לבעל מחזיר )אםאנרמא
 )ואם מסוה מהקרקע( רביעי חלק להחסר )צריךרביע
 הקרקע לבעל ליהן )צריך טרמיס'ן במעות(מסלקו
 . ב נח, גטין בבבלי שמואל כרעת והוא . דינר(שליש
 כן, הירוש' אה הוא נם שפי' , סרימיסין ע' לאוווערן

 ,- אנרמא מלה בפתרון אחרת ררך לואך

 וכ"ה אידבא ארדב נורם יהערוך אדריבא.אדריב.
 נגזר , והממבעות המדות על בדרושבשה"ק

 ,רק"זקש ובליו"ר ארטבא בלנס והוא , קאפיטק'מלשון
 ההיא ב פ, ב"מ לעריבה אדריב לכתף קבarttba-ת"ר

 בי' לה שקלי ]והוו אדריבא מחזקת דהות ,,,אסיתא
 ושה"ק לרי"ע - קב,א עיריבין ורא"ש[ רי"ףעשרה.
 , רוגמתה מצינו לא אבל סאה, לחצי ההלמודכונת

 רב"ם[ ]וכ"כ הפרמית להארטבא שהכונה כ'והחצ"ם
 נ"נ שהיהה החדשה להמצריה או לוגין, ק"בשהיהה
 הטצרית להארטבא הכונה שם בב"מ ]ואולי ושלישלוגין
 לי כמרומה כי סאים, 4ג' לונין ע"ב בההישנה

שמקור



אדרתך-ונקא

 הובאה פ"ו ב"מ בתוספתא הוא הברייהאשמקור
 שנ' הרי לענלה-, מאין ונ' לכתף קב וז"ל זו בסוני'בירוש'
 יתקשה ומה שבהלמודן, לאדריב סנכיל בהוספתאסאין
 ולא )אדריב( זרה במלה שטשו למה א"כ להחצ"ס,ע"ז
 הרבה מצינו כי קשה לא לדעתי בה, או איפהנקמו
 השהמשו לא התלסור חבסי שבימי ובפרפ בזה,כיוצא
 , בעירובין אכן אלו[. ע"ע , ובת איפה במלותעוד

 לא' הכונה שתהי' לאמר קשה והרא"ש, הרי"ףלגיסת
 , שבהן כבדה להיוהי ואפילו הנזכרותהארמבאוה
 טדוכה לונ ק"ב למדוכת יצמרכו דלסה ,להפרסית

 ולפי - ז אדם בני עשרה משא , כזו גדולה אסיתא(4
 אהא הוה סאין( ם"ו )5 להך שהוא רש"י שכ'סה

 243 דף באקה )עיין דוגטתה מצאתי שלא אלאשפיר,
 חצי שהוא כ' והערוך השונותי. הארמבאוה ע"דוהלאה
 דוגטתה גם מצאתי לא כי ואם וחצי(, סאה ז' )ילתך
 העתיקו היונים המעתיקים כי סקורה, מצאתיעכ"פ
 ארטנאות( )שש 45ק5זק4 84 ה-י( )ישער החסראת

 סאה, ה' משהעי( בלח קוא וכי בלח הארטבאנטצאה
 סאה( ס' )5 כוריים שהן בלח סאה ארבעים לפיחאשר
 זי דלח ארטבאוה ה' הוי וש"נ( לה,א )שבהביבש
 בשם לשון בטערכי שכ' מה ולפי . דיבש וחציסאין
 השוה ארטבא שהיתה לסה"ק בסנואו יאהןהח'

 ת"י הספר שאין אלא שפיר אחא הוה ודאילחסר
 כי ובעה"ש , כזו ארטנא מצא אי' אדע ולא בו,לעיין

 ארמבא, חמר העתיקו הנ"ל לישעי' השבעיםשבהעתקה
 .Swete 8.8 הוצאת לפני אשר השבעים בהעתקהאבל
 כשסהשבעים,- דף84 החהרצ"פ שנתבתי,וכ"כ כמואיהא
 הטפרשים פירשו בז. ח, עזרא אלף, לאדרכונים .אדרכון

 רבו אררכנים והקרא פ-סי. זהב מטכעשהוא
 שר"ל ]ונראה . אלפין עשרא וזוזין תי"י כס-זדהי"א
 וקרא כסף של הוא הזוז כי זיזים, אלף י' בטשקלזהב
 שכן נוספת(. אי )עם דרך טן לדע"ק ונגזר משתעין,בזהב
 להקל זהב, סמבעוה עמהם ליקה דרכם דרכיםהולכי
 לדרבונות שקלים םצךפין רפ"ב שקלים דאיהא וכסוהמשא
 הוא וכן , שם וברב בפיהם"ש עיי' הררך משוימפני

 כונה גם וזהו , 5(! עלז ,"686 שם עזיא היוניבתרגום
 זווראי טלשון שהוא - וורין : בהי"י האחיתהנומחא
 אטרי בנרש תרמא ופלגו תרמא אסרי דבסורא .אוזיא ודרכטון.- דרכון וע"ע שם. רש"י ע'ירכים יוצאי עמהם שלוקחים דבר , ב מז כתוביה -קליעי

 אוזיא אמרי בפוסבריהא חלקא ופלגוחלקא
 רבעא ופלנו רבעא אטרי מחמיא ובמחא אביאופלגו
 בל"י )וכ"ה ששית אוזיא : הערוך וכ' א, כט,ביצה
 שלישית גרסתך )כן ט.יטא חמשיה חלקאי44א
 זין סלת על כ' להו"כ בפי' והראצ"ד , רביעיהרבעא
 ידוע, משקל מין בזה"ל: זו;יכ( ב' משקל לרעתו)שהוא
 אל שכונתו וניאה , ויד ערך )עיין ואוזיא מרסאכמו

 הין את להשוות שרוצה משמע וקצת שלפנינוהנמיא
 . ביניתם אש- הדמיון אה אדע לא אבל האביאאל

 , אח*ת ניס' איזה לפניו היתהואולי
 8"א סוטה ירוש' , ואוכלה .., לרבות מנין .אוכלה

 נול טהפעל שם יהוא - סרה. שם ,ה"א
 נוספת א, עם , ע"ע בלה השם כסו טרוד- , כילאו

 p~p , אי, במקום )ע' עובלא נק-א ונבולי .ברהס"ל
 שיעורו.- נהבארושם

 נסבין ייי אונקא טן נסכין אוקיא. אונקיא. .אונקא
 אונקיא העיר, פ' רבה איכה אונקא פלגטן

 של אונקיא לירך אדם הפקיד אם י פכ"מ ברק-אחת
 וכ"כ , משקל ; לרש"י המיוחס בפ" ובי פי"ז שםכסף

 דו"ד אין ק, סדה מין כי היאשון )יבסקים שםבטת"כ
 םנהררין פט"ג, ש"ר העגל טמעשה אוקיא ניטלשאינו
 וכ' . אונקיא : איהא ה"ה פ"ר תעניה ובירוש' א-קכ,
 אשר , )אונץ, טשקל שם י6א88( )5(067% כליו"ררב"ם
 ולדעת דרנסין, שמונה או הקדש" שקלי "שנימשקלו
 ניאן 614 משקל דהיינו רוסי אונקיא אל כונתוהחציים
 נראה אסתירא בע' מדבריו אבל , )בקירוב(.פאריזים
 איתא ב ח, קדטוניות_נ, וביוסיפון סמך קא היוסיפוןשעל

 לזז *8 05ג%(ס (0אסן"6ע /E~paiwt' עA1t~t&S 4'("ח%!8

riaaapagדכינתו הרי 62(. דף באקה )עיין 45"5%קש 
 ג"פ זז משקלן שהיי לאותן ואולי - , אטיניםלררכסין

 ועוד ורש"י ג"פ, 616 =ם 77( " )8 הנזכרת האונקיא וההי'א(
 בכורוה הד"ה ולדעת קלוניא אונקיא טזכ,ריםאח-ים
 משקל ~ב61[1( שבאשכנז לקלוניא כינתם כ"כ אוהפ"ת
 660 היתה והיא מהרי"ל, של כבידן משכן אצ"ל: ]זככד
 נראה תקכג סי' בכורות הל' האו"ז מדברי אכןנ'פ,
 רז"ל שבצרפה, 7פ0181 )ואולי היא אחרת שקלוניאקצה

 ע"ש רש"י של המשקל )היינו הבתל סשקל שלוהפשיט
 ו6עפ ג"פ )9/8"%60=נ618 רש"י של האונקיאנמצאה - יוהר ומעט פשימ ושסינית קולנש פשיםבפנים,
 לפי היוסיפון לשיעור קרונ זה ושיעור . א.(יותר

 620 שלם ממפי שניהם שיעור הי' נואולי , -השנוני

 ג"פ 1,2 שטשקלה כהבתי שעורה בע' והנה .ג"שן
 והיא )בקירוב( ג"ש 618 , !/6!8( 21 הלזו האונקיאותהי'
 אה שתושב להתשב"ץ אכן הריב"ש לשיעורקרוב

 הנ"ל השעורה למ"ח משקלה ' ההי' נ"ש 640האונקיא
 של מהאונקיא הרבה גדולה והיא ג"פ)1,2,640(=168

 ולפ"ז נ"פ. 640 רק משקלה והוה , הפאריזים -גרעינים הגיאנים- כטשקל הי' שלו הג"ש ]ואולי והאותהיוסיפון
ק/640,4(_ התשב"ץ משל 6/' שהיא הייב"ש של האינקיאהה"

 הרוסי האוקיא למשקל קרוב דהייני ג"פ 612
 בזויים היו שונוה שאונקיוה , ראיניומהאטור ושקל,- שעורה סלע, סנה, דרתם, ע' עכ"ז לעילי,שזכרהי
 הרסב"ם של שאונקיא הבאתי ששם סלע וע"עשונים.
 )או דרהמי מספך הכפי"פ כ' וככר -. גי"ש 676היתה
 ביש"ש והנה , - ופשמי נה-א נה-א האונקיאנר"ש(
 בש"ז ואחריהם , ש"ה סי' יו"ר ובדרישה פ"אקדושין
 אונקיוה, ח' הוא סלעים ה' שטשקל הגה בשם הובאשם
 הם ה"מ של גר"ש שמשקל האחרונים שמצאוולפי

 האו"ז.- בדברי אחרת שכונה אפשר קצו כהערה שכתנתי מה שלפי אלא א*( דרכמא.- ?' 276 1 ווי:ער עיי;א(



נאחיזה-איספרגום
 שלהם כלוטין הם קלים הללו שאונקיוה חשבו , לוטה'
 מסהפינא ולולא . פ"א( בכורות ודיוח , הוה"ש)עיין
 טעות בי אומר הייהי , הללו הנאונים כל של כ'נמפני
 )ונמחק אינקיות גי צ"ל וכן דנא. טקד0ות במפריםנפל
 כןן'( ונראה הג' ראש ונשתרבב הנ', רנל של סנטמעפ

 בבגדיו דור ויחזק קרא טאי . . . טפת קירעאחיזה. - . זהב בע' שהארכתי כמו השיעור כןעולהכי
 מוע"ק . מטפח פחוהה אחיזה ואין ,ויקרעם

 פחוה חזקה אין הנרס' ה"ז פ"נ שם ]ובירוש' אנב,
 ירנן ביצחק הרב ע"ז שהעיר כסו תר והכל ,שטפח
 ז 1 ח וא , סו מ-- שמוה מקרא , צב אותאבילות
 שסובר כר"ם לכאורה והיינו בזנכי[ ק ז ת י 1 . , .בזנבו
 ההוא סיבר ר"י אכן , טפח קריעה רתחלת ב כו,שם
 לא , טפח קריעה החלת דוה ההוס' וכ' , אצבעותג'

 ובהגהות ילפינן. המק-א דכיון טעמי' מפיק ממאיידעינן
 שחוט מ"ר פכ"ט בכלים ראיתא טה ע"פ הירץהרש"ש
 , המאזנים בהם שאוחזין הרב ופי' אצבעות, נ'מאזנים
 הקשה לפי"ז אבל אחיזה. כרי אצבעות בג' רישאלמא
 הקושיא ותהחזק 1 " מטפח פחות אחיזה *שאין אסרואיך
 פכ"א )רמב"ם אצבעות נ' המאזנים בחופ רפסקינןלמאי
 ה'ב פ"ח אבל )רמב"ם טפח ובקריעה ה"ה( כליםסהל'
 שיעור התם בעינן דלא וע"כ , ש"מ( סי' יו"רושקע
 דילפינן באן משא"כ ע"ז קרא לנו ראין , טמשאחיזה
 תיקון לפי הגליון תירוץ הוא מזה ]ועדיף . מקראלה

 , ום"י מ"ב פכ"ז כלים דסבואר מה ע"פ ארי' בןדגהת
 ולא - בעי בגד קריעה ור"י , בגד נקרא נ' בןרבנד
 עוד . אצבעות[ ג' בעי ולכן - כלל ויחזק מטלתיליף
 כדי א, כו, נדה דאמרו מהא  הרש"ש קושיתקשה

 ברה"ש הר"ן ופי' . טפה לכול"כ ויראה בידושיאהזנו
 - טשלימיז שיראה כרי רק טפח בה אין אחיזהרבכדי
 ועיי' , ח"א שופר מצות בעהע"מ דעה שכן איפיףואני
 פי' רש"י אכן - . לזה שהפכים תק"פ ס" אי"חטור

 הניה: הכ"ח א"ז האמנם . טפח בה איה רבאחיזהבאמת
 מה לפי בריא"נ כיה רש"י כרכרי אבל , מפח בהליה
 ב"א בהגהת ועיין . ב( והטור בעהע"ט דבריושהבין

 שנם החדש( ראם בדפוס נדה וסיף חולין סוף)שנדפסו
 וזה הרש"ש קושית והקשה , כהב"ח ברש"י הניההוא
 מצומצמת אחיזה בין לחלק כ' שם בב"א והנה .חיטא
 שאין - חזקה נ- ברווחת אחיזה ובין , מטפח פחותהשהיא
 הבבלי לשון אבל ג(, הירושלמי כלשון , טטפת פחותבה

 - . לזה מהננר ממפח" פחוה אחיזה"יאין
 שטפח , מפח בע' שכתבתי מה , בהקדםוהנ"ל

 קבועין שהן כמו אצבעוה ד' בן טבעי טפח היאדקרא
 נהקמנו חז"ל שבימי רק . זרה קמיצה אמה אצבע :ביד

 , משה של דורו של טבעי שטפח ומצאו ,האצבעוה
 שמהם אומר ומעתה . ע"ש נודלין ר' כשיעירהיי

 לנן קרוב חז"ל בימי והי' . טבעי מפח היאאחיזה

 צופה ב"ז ראמר אן סי, חנינה ]וע" בנודעאצבעוה
 בזל"ז ואין , ההחתונים פלטים העליונ.ם מים ביןהייתי
 ובירוש' . ז א, בראשית בת"י וכיה , אצבעות נ'אלא
 פוחח כמלא אלא ביניהם שאין איתא היא פ"בהמגה
 ורעת . מבעי[ לטפח הכונה שנ"ב אפשר אשר ,מפח
 כד' אז שהי' דידי' טבעי טפח קרע דדוד כיוןר'ם
 קריעה שיעור לעילם בעינן ע"כ , ר'ם שלנודלין
 , בעינן טבעי טפח שרק ר"י ודעת נודלין. ד' בן ,טפח
 האמור ולפי . גורלין בנ' די , נודלין כנ' הוא המפחואם

 , טפח* בה לית , : רש"י בדברי הק"ת הניה דלכןאפשר
 , אטרו זמנם של במפח חכמים שאסרו דאחיזהמשום
 מפה' *מהם שהוא , גודלין ד' עיר בו הי' לאובוטנם

 - . והפוסקים המפרשים ובדברי , ת"לבדברי
 וחצי מפח שאחיזה רש"י כ' ב נב,ובעירובין

 ותטוה . . . צע"נ וכמה : פם"ו ברה"ר וכ' ,אצבע
 לא היותר ולכל טטפח פחות אחיזה שהריסובא
 1 ממפת נדול שאינו טנ"ל אדע ולא , מטפחנדול

 פחוה דרק משסע מטפח" פחות אחיזה "ואין :ומלשון
 ובעיקר . סטפח יותר שיהא אפשר אבל , הוהלא

 רברי על מסכו הם אך והב"א הרש"ש קרמוהקושי'
 כייל כללא לאו הר"ן דנם ול"נ , לעיל שזכרהיהר"ן

 ססהבר והכי כן. אטר שופר אצל ההם רקלמלהי'
 אסוה( נ' בת המדה חבל )כמו נרול היוהרשברבר

 טפח נם שיש פשך וע"ע . נרולה יותר האחיזהנם
 - וההכוצוהן. האצבעות בפיזור הלוי וזה - גורלין, 4,8בן

 - גודלין, 4,6 הוא תחומין מודרי של דטפח ש"לוירעו
 בכל החבל למתוח דצריך משום דאולי תירץוהרש"ש
 מאחורי החבל קצות שיצאו צריך לכן רש"י, כדפירשכווו,
 ה.א שהאחיזה רש"י רברי פי' ובמאור . קצתידיהם
 שהחוש בדה"ר וכ' , הגורל עובי עם )היד( אצבעוהבר'

 חצי הוא בנובה האגודל רוחב שהרי , זהמכחיש
 אצבע וחצי טפח הוה לא אכהי וא"כ , ברחבואנודל
 דבד' ר"ל ואולי , ההבנה קשה ולשונו - ,וצע"נ

 עובי Qy , טפח בהם שאין , ביד שקבועי; כמואצבעות
 ) נודלין 4,6 היינו , אצבע וחצי טפח עריין איןהגורל

 - . לזה מהחוש הכחיטה אראה לאאבל
 מלמעלה להניח )צריך ריוח יבמה . דםפריאשבע

 רמש-י אמבע כמלא . . . במזוזה(ומלסטה
 קונטרס דפי הנושך סדוק עץ רש"י ופי' ב. לב,טנחות
 הגאונים בשם הרא"ש וכ' . בש.וך וע"ה , יכפלושלא
 הוא וכן , לב( סי' או"ח טור )עיי' צפורן כחצישהוא

 - . ה"א פ"ה תפליןברמב"ם
 ב"ב ראמרו הא הביא אנמל ע' הערוך *אימפרגום

 אנטל ואיזה , )אנטל אנפק אנבג בנח,
 ביצה אחד כל שיעור פי' ום'ים הורה[ שלרביעית

ומחצה
 . הללו ריא"ג ברברי אחרת כונה צא אות רה"ש הל' ירנן יצחק שלהרס אלאב(
 - . עיניו למראה שהי' ירנן ביצחק הובא וכבר בפנים הנזכר הירוש' אתאייסר עי הרבה שנצטער שכ' וע"ש . דבריו דבריהם ובכלל . והביא הרש"ש בכל וקדמוהו . בזה שהאריך פי"ם בדה-ר עייןג(



¢לגו 6

úה¢ז  הפחלז , כיז ¢זץגק íז╨¢ףñגו וגהז úגץגá¢ םק
םגו  י"ץ . הו¢╨ז זה╨זáק םו וה וúגו╞ כגקז¢÷ ,ץ ,ו
¢á╨כ  גúקגם ¢ל ו╨á╨ו ם"ו גל ג╨í ñג╨í2¢גו הזג¢÷¢

זñי כיו זו ÷ף╨ו ג¢לו╞ גק╨גו - ץלקלז זם ñג╨¢ףלגוק . ¢áגץגú וה ÷ף╨והז זקז¢.ף גםי ÷גסחלה╨á╨ 
. áג"ק¢ם קז¢גף ¢חו הס 

םק á╞ג╨¢ ñגו ¢חו ¢"יñ¢ - לגו ¢לגו ג÷םלגוה¢, 
ה╨לקל ה"ף ñóי ל"á ,╞ל .á הךז¢ף ╞חו á"á זáúגñג÷םלגוה , כגקז¢÷ ו"ף ו"ל . כ והף áגוñ¢ 

¢יז╨  והגו הךז¢ף ז¢לוק 'ו ה╨לקל ¢ñגום , וםז
ץלקל  .÷םךגו . ץלקלז íהלק ¢ñגו וגה ג÷םךו . כיז

╞הו  í╨ כגקז¢ג÷á .כלק úץ╞םז áז¢ íגק¢ףלה (╞ וזה
ג"פ  ¢"יך ¢╨ג╞ם ג¢זפ . ñ"╞לםז ¢╨ג╞ק ג¢זפ וזה
'גהג  ג╨ג;ג╨ ה¢גץק ñóי , הךז¢ףהז - גפח י"ק╨ ,

-  ¢ñגוה '╞ ╨"ק╨ , ץ"ץ ץםñ הךז¢ף ם÷קז .
(*ג ╨úגוה ום ק¢ףה╨ כ¢זלםñ¢ ז¢ךזחז םק 
ל"áז  úץ¢םז ג"ק¢ קג¢ כגקז¢÷ ה"╞ ¢ñגו ג÷םלגוה ,
כגקז¢÷  ,ה╨ ו ה"¢ כגו הו╨זו úזלז¢ףם , כ"¢ז קג¢

ה"╞  í,óז úזáזחי וזה ñóי . ñ' ╨íזúה á"á זל÷ , ,ו
,  וñá╨ 'י ñúíק úזץל íג╨זג╞╨זףז כג¢לגוז íה םק ñóי

¢לגוז : á' ÷הם קג¢ כגקז¢ג¢"í 1זáהגףí"ץ"ץז .הךז¢ף ק 
םק)  וזה ץáז¢ .כזלי¢╞ה . י"ו ם÷קל ¢ñגוה '╞ íג╨זץ¢╨
וזה  (ñóי הךז¢ףז גפח כגץג╨ .ñóיל ץלקלז ה¢זוים íדק

הךזגףז"
 ¢áגñ¢ ñגוהק וזה םק óפá . םáו והל íגגל╞

,ץ"ץ  גפח כגץ¢╨ "ñóיל ף"ץו הךז¢ףק גו¢ז םק הקח╨ .
הזק  י"ץ íגזקלק גץהקל , ם"פ¢ ¢ñגוהק םק הקח╨ ,
¢לזם  גפחי י"ק╨ . כגו:

ם÷קל '¢י י"קד , הלז¢ףהז הגק  ÷ז╞÷╞áק 'י , גםזו íד חñז╨á גá¢ץה , םפו ¢ñגו
ם÷קל  ם÷קל:) (¢ñגוה , םפוז הךז¢ףה ום ¢יס úםל

,  ÷¢) 'י : הךז¢ףהז גפח (י"ק╨ ¢לזם ¢ñגוה╞ זם÷קל

'י - ג¢ה╞ ז¢ףלá ¢גה (ה ñóי . הךג¢ףהז ÷¢ 'גזק ñóי   íד םפו הךז¢ף : ם÷קלז" -"הךז¢ףה ץ"ץ הךז¢ף
ק¢זףל  'ץז ה¢ץה [ח"פ , ק"ו¢הז ל"á ÷¢ף áהסה , 'י

╨"ף á"הל לúזñףúגוהק וזה םק הקח╨ , זםגחז וñ¢ 

¢ñגו  ה¢לוק הקח╨ה ה╨ג÷ חו ñóיה ╞פגי כú╨ זם

úלוáז]  ¢╨ג╞á םק óלי . ג¢ה ¢ñגוהק ו¢÷╨ הקח╨ .

גגהז  גגה ñוה ,גñז¢ה וזהק כ¢לגוה ,ג╨זגה םק úקח╨ ,

íג╨ךסה  גם÷קל íג╨ףם ,ו¢ךגם á"ג הזג÷╨זו , כלסáז כך
כ853 ¢ó áוג÷╨גו . 'ץ ה÷ו ¢áדז ץגí גפח ,וג÷╨זו 

,  Σ¢גהז ח"áה ל"זח 'גñ ס"י¢ כג¢ñגוק íג╨זק זגה
םק  óלי , ¢ñגוז םק וúףñזúה 'גה

 ג÷םלגוה 'גה םק
קג¢ - 'גץז 'íזí á"á úק זלגגñק í ╨íה  הקח╨ . 
םק  úזל,÷í ñהק כג¢ñגוה) úזץלה (íג╨זג¢╨זףהז

¢לגוהק ñ, ¢ó á"ñ פג¢ה ÷"לקá"ץ╞ז וú - . ╨קחú 
חגגףáז  "ה ñóי íגדגñ , טו ום ¢וגá ¢זץגק íג╨גלה .

הלי
 ¢"זג 'גñ ¢"ם ╨"÷ñ 'י ¢לגוק ג÷םלגוה 'גה ק"╨╞

ו"áפג¢ה  ח"יז ק"╨ הקח╨ קגז) זם íגיזלל úפ÷ ג¢á¢ל
áזפ¢  כזגי זםגףו╞ ג"ק¢ם ום 'גה

 (ם"╨ה , הו¢╨ז ¢áזלק
úז╨ך÷ה  ץáךל ההזחף הץלל , י"ו םי úזץáךלה
הזáז¢ץה  הץלך óלי ה╨ג¢ל כה , וזהק הץ¢ם á*íל¢ה

-úופל  ÷םח 'ו ñóי 'סז íג÷םח úקח╨ , הםז¢דז זסל
גפחז  á"Σקההם íדק הךג¢ףה הúגה ד"ח ñóי ¢זץז '╨

, áה זקלהקג ¢לגוúכג╨גץ¢╨ הקח╨ .(." גליחז ¢זלם 
╨÷áה  íד החגקלם - זלי וúגו╞ כגםזח ╨"ף á"ל ,
¢áיז  ¢ñגוי ג÷םךגוה 'י.) ל"¢ה

 ה¢╨¢╨ה . . . ¢ץ
זגáץז  ú¢יס íגלץף , ¢זץגקק ¢לגוה ם÷קל '╞ ק"ד .
ו"דáק¢  זú¢זפז (הםז╨ץ . הזוז÷לáז ך"ף ה"ל

úזוג÷ל גזו¢י קג¢יז ¢ñגוי .ג÷םלגוה ╞זץז ל"יá ¢זלםáú . 'יז á¢ה  íק , וגהק áח¢ '╞י ק"╨ . ך"גזúהז סגץי

הךגף  כ'קח÷ חיזל ל╞ ק ÷ ם 1 קם╞ , טí ╞úהה
 'ו 'הñ¢ ñגá ג÷םךגוה . . . ק¢ףלז á¢ה ק ל ק ÷ םה
ם  ╞ה הגץק . הו¢ú ג¢סץó áו╞ כוי úףם ולהג¢
ויה╞ áל¢ה זקז-ףá"í דקí . ╞÷ וםז , á¢חזá גץגקה 

╨"הףי  ק¢ףל íק ק ÷ ם 1 ק"╨╞ ם"יץ ך"úóה הסה

"ף  íםץ╨ ¢"ה¢╞הל '; .(¢ñגו ה╨הז הל 'יק á¢הק
¢÷ , á╞á¢Σ ם÷קלק הךז¢ףה ק'םח , ום ופל╨ כי 

ץáךל - (╞ גú¢לו úץ¢ם áז¢ íגק¢ףלה גי ד"ה¢ םג "ñ זץ ÷ףñú╨ ¢זץגקñ¢ áגו '÷םךגוה "áíז .ףק íגיñה וץג3

,  הץ¢ל ץ"ץ הךז¢ף .ם÷קז (.╞ ה"הפפá ╞"ם הךלקה 'לץ 'י זúץ¢ם¢ "ו¢ הםז╞ד ¢áגוהק וזה םק ñóי םץ¢ וג¢ ¢ךוק

¢ךףו  ÷-; ו"ף ו"ñ ¢חוק ה╞ף ה╞ק זק╞÷ה ¢ñגוá ם"יץ . וםז גúגיס כגדהם זúגו¢ זםגףו¢ וáג╨ ¢ñגוה╞ וזה (,!ו ñóי כגג¢ץ

'גו¢ : ד"ץ ה:קלה╞ כזקםי ו¢זלוה ום טג¢ף (הדל . 13קז כגו  גץק ג ,ג הי 'יק כ╨חיקו טג¢ף¢
 ק╞ז"

 כגקז
::  - כם:כק:ג::::י: '?ז; :ך !:'á 11,:ץ4::1

 פ:: ".דגלקל% ג"","ג ÷,
.  י-ם:טז¢ץגק╞ג¢זפ ¢גו ÷ñף á,íל¢ה גפח¢ ק"ד םק ñóי הזה הו╞גה וה טג¢פ óגñזהם ╞זץ 2/18  ק"ד úקח╨ הזקק הל הזקק

úקח╨ה  íזו-ם וגáהז גי ץג¢הלה 'גñ ץ÷ י"י íקá ק"ו¢ה úלוáז) 'גה כלסí áז¢÷
- 

 "ú 'á ñזו ד זúץ¢םק úקח╨ה ום

.הו,  ד::קג::áú á:':: ג:!: כיק8,::דכ)טג::ז::á: חיזל :"áך¢הú áזקגו ג"ף ם-ד ג╨ו ום ץ¢ו כיגו úיזל
. áו זל╞÷ק הס' ñה ום זופל סל¢ כהם 'גץז גגזח 'גí דקí ╨¢הל ק"דה ג'זחהז הוúí זו ום זק÷ה ╨ñúלק . והלז ום¢ ¢ץגג 



ך יסתיראא
 ראשוי' ואפשר כסף", של חנ"ש "היא נאסרסהטא
 שהעתיק כסו מפורש הר"מ שבדברי אלא -- .קאי

 משקלו זכר דלמה צ"ע באסה דבריו אבל , ו(התוי"פ
 ועביו , בחולין כ' לזה )ואולי בעינן לרחבו ואנן ,כאן
 אבל רחבו, ערך נטלא שעפ"ז , ענולה וצורתו:ראוי
 רחוק לא ע"כ זה(. אף זכר לא ובמקואות . דחוקזה

 "שרחבו כר"ם הנרס' באמה היהה הרב שלפנילוסר
 רוחב יהי' ולפ"ז * האיפלקי פונדיון וע"ע -רנ"ש"
 , שם חולין ורשב"א ר"ן אכן - .( י . נידל 4/7האיסר
 ושו"ע ל"ד ס.' ביו"ר הונא , העיטור בעל בשםנתבו
 הגדול בפרדם וכ"ה , שיעורי' לן מתחזי לא דאגן ,שם

 הוא שאסרנו זה איסר שכ' שם וועיין . רי"ז סי'לרשיי
 מעה(. ע"ע . צע"ק וזה רבית* משה ,בימי שהי'טמנע
 שלא אנשים בבבל היו האמוראים בימי כברובאמה
 מהחמי דלא אתון ב נד, חולין אר*ז דכן שיעורי',ירעו
 הקשה וברה"ר - קורדנאה. כדינר שיעורי' שיעוראלכון
 למה דנ'ש, הוא איסר של שרחבו נרע ראם הרב עלטזה
 . קושיהו הבנתי ולא - כן, שיעורי' להו ר"ז אמרלא

 - ? קוררנאה מדינר רג"ש מדירת לי' עריףובמה
 קצוב רחבו קוררנאה דדינר ממחבר אפכא)והדבר
 נ"ש לבקש רעלינו נ"ש משא"כ , המוכן מן ענולוהוא

 הקשה עור המבוקש(. העינול את לבקש פיהם ועלבינונים,
 איסר שיראה עד ב. כן, ברכות ראמרו דמהא גימא,לאידך
 כאיסר ככר מ"י פ"ז עירונין דאסרו ומהא , לבוכנגר
 בזה. אחר פירוש להרב אכז והרעם, רש"י פי' ע"פ]היינו
 ודאי כאימר מככר והנה עכ"ל. שיעור" שידעו נראהע"ש[
 שגם דעתו על עלה וכי . זה נאטר דבמשנה קשהלא

- ? שיעורי' ידעו לא המשנהחכמי  לא מברכות וגם 
 ול9 , שיעור" ירעו הרבה אמוראים נם דודאי ,קשה
 , לכף מהחמי דלא ון את שאטר רק שמלשוןעוד
 שלרעת מ"ו דף ש"ר הפלס ~ע" 4' חטי דהואנראה
 בברטה לרם הרמב*ם , יטלים"א אדרה נק הנאקהרב
 מע שדולה -- לכח, כעד יהר שיראה עד ,שם

 בנטם וטכ' [;רכ"ב סי' וטריפוה; הל' הנרול באי"וסצארד
 רחב נקב בעביו הטחול שנקב אירע מעשההראנ"ן
 שלא זהב דינר כעובי שנשתייר עבר לא אבל ,כאיסר

 דינר עובי נושיעור שיעור" הראשנן נם שירע הרי .נקב
 רברש ראיתי , ל"ר ס" יו"ר הכסף ובנקודת .זהבן
 t~'pg שזכרתי הר"מ דברי דהעתיק להולמם. אוכלשלא
 סלע דקדושין ובפקק וסיים , ומשקלו מלה השמיפרק
 חלקים מצ'ו א' הוא שהאיסר נמצא . . . דינריןד'

 אלה סכל נראה . עכ"ל . מפח שליש הוא וסלע ,בסלע
 51דעתי , הסלע רוחב ע"פ האימר רוחב להגבילשרצה
 ? כסה האיסר עובי יודיענו סי כי , זם'ז למילףקשה
 ולדעת . האיפלקי פונדיון ע"ע , מהסלע דק הי'ואולי

 רחבו ללמוד דאוא ודאי , נחשת של שהאיסרהרא'ש
 דף ח"ב מפניע אימת , אמוזנ בן י"א הרבאימתירא. - . כסף של שהי' , הסלעמרוחב
 להרגום )המעיין( ישגיח : כהב ,י"ב

 וכן , אמהירא ית הדסה את אומן ויחי שתרגםירושלמי,
 העשהרה כינוי ויבין '( . . . אםתירא נונה מלתהרנם

(astarte)צורת היהה לדעהי כי , איסתרא והמטבע 
 הוא טהאיסתרא הנכר ורושם . . . עליו חקוקהאלוה
 estrella. ספרד יבל' Star אננלי ובל' Stella רומיבל'
 ולדעת לנ-י"מ. בראשית למקרא אם בפירושו בקצרהוכ"כ
 ,ז81816( )קיי"זט ורומי מליי הוא חכמיםהרבה

 . כסף ממבעטין
 , בתורה האמור כסף כל ב, יא, בקדושיןואיהא

 נותן . . . דתנן מרינה כסף דבריהם ושל , צוריכסף
 פלנא . . . אלא זוזי ד' סלע מאי תימא ולא סלעלו

 . איטהירא רזוזא לפלנא דקרי אינשי דעבירירזוזא
 . רזוזא פלנא סלע אינשי דקרי איהא ב נ,)ובבכורות

 ועיין , כאן כמו הנירסא שם נם היתה רנס"ה לפניאכן
 שסלע א( : מזה ולמדינן . א( צ, ב"ק א, סד,כתובות
 ד' ששו" מפבע נקיאה כן כי נ( . הוא חדואיסהרא

 ור"ח - , שקי'ז השאלתות ]וכן צורי הסלע והוא ןזוזי
 פרה"ב, הל' והל'נ , מב סי' פדה"ב הל' אשכול ,ריש"מ
 רב*ס וכ"כ . לקמן עיין . איסתרא צורי לסלעקורין

 , אונקא חצי משקלה ה" והרומית היוניתשהאיסתרא
 ששוי' ומטבע . סלע[ ע"ע , רש"י לרעת הסלעכשיעור
 )איסהרא( סלע והיא צורי, איסהרא שמיני או צורי זוזחצי

 . זוז וע"ע צורי, סלע רבע הוא , זוזא שסתם נ( . ז.(מדינה

-- 
יסתם

 מי"ב פי"ז כלים הרט"ש בהגהות 1.( - . ראיי אין מזה גם . הערך בריש הרב דברי נכונת שכתבתי מה ולפ'ו(
 רוחב יהי' לארכם דכונתו גימא דאי . בזה להסתפק אין ולכאורה . ע"ש לארכם או השעורים לרוחב הרב כונת אםנסתפק
 ואם - ביצה ע"ע רג"ש 0,98 = 1,246י( א )4 טקום תופסין דג'ש אכן . רגיש 147 == 214( " )8:4 ושטתו ג'.ט רחבי י"רהאיסר
 לעיל שהבאתי מה שלפי אלא להאסר. נתן שלא מאד רק שיעור בקירוב, רגיש ,0,98:=0,0066 _14 האיסר של עביו יהי' השטה עלנהלקם
 כ"ח כסף של גאיסר שהי' הפ-ת שכ' מה לפי וכן הרמב-ם דעת שכן אפשר וכי נחשת של הי' שהאיסר הרא"ש בשבבפנים
 איסר רוחב הר-ם אחרי נמשך עפ'.ר אשר הרב לרעת שיהי' לי מסתבר לא גכ"ז . מזה( העיר לא הרב )אבל לספוק" סקו: יש :חשתג"ש

 דאיסרין לעיל שכתבתי טה ולפ' ו..( - ע:;. כ.כ, הרמבזם לדעה יגרל לא ~האיסר שנים פי השוה הפונריון גס דהרי כן גדולהאיטלק'
 והכ' - . לכל נודע שהי. אפשר וזה - איטלקי ולא איסר סתם רק נוכר לא שהביא המקומות דבשני קשה לא הכי נלאו היווטונים
 כ"כ, קטן שיעור ,טיהי' כאיסר ריראה הא וכן ג.ש כד' קטן בככר תנא שישער קמי ראש הן נחשת של הללו שאיסריןמסתגר
 של והיו איטלקים הם בתלמור שנזכרו האיסרין שכל דעתו אם אדע ולא הוא גדול איסר איטלקי שא.סר ב נד חולין כ'ורגמה"ג
 בשם בער הח' שהביא מה סג דף ח-ט כ-ה )ע'" טאלו קטנים נתשת של סוריים איסרין עוד היו כי גדול שהוא כ' ולכןנחשת

 כסף של הם שבתלמוד האיסרים שכל שסובר או הצורים( טמטכעות 8/4 היו הסורים שמטבעות סרסיא איסתרא ;' 1;'קאוועדאני'
- גובהם. הגדול הי' האיטלקיוכי  אסתר שמה איתקרי שכ' שני לתרגום נמתו ואולי כיון ירויט' תרגום לאיזה אדע לאז( 
 כפורש אם הספרד' estrella הא:גל', Star היום' 81011% בטית לבקשרשוסה לו הי' לא א-כ אבל איסתרא יונית :וגהא כוכבב.טם
 איסהרי מהקל' תרתי א גג נכין דאיתא הא ומעתה ז.( ע-ש(.- פרסית. ציל הח"ק )ולדעת ייזמן )והוא יסית שהיא ההםכתוב



איסתרא

 רש"י לרעת הוא עפ"ר, , בתלטוד איסתראובתם
 .מילעי , זחי איסתירי ד"ה א יר, ניטין וז"ל . צוריסלע
 סלעי זוזי איסתירי , צורי סלע איסהירי סתם ,מרינה
 עכ"ל. כונר, חצי רהיינו , צורי שבסלע שטינית .סדינה

 וברש"י ב, מה, לקטן ע" ע"ז: כתב הרש"שובהנהוה
 בכ"א ועור ב קב, ובב"ס ב יא, ובקידושין איסתראד"ה
 כב סוכה וע' , מדינה סלע הוא איסתירא דסהםטובח
 דקס"ג, ה"ר החדש ובכה"נ - . וצ"ע כזוזא ד"הובהום'
 על כתבו ניסן בפרחי , בחקותי פ' יצחקובקהלה
 : להפסיק צריכין כך וכי רשיי דברי שערבבהרש"ש
 צורי מלע . איסתרי מהם פרינה סלע . זוזאאיסתרי
 לפי רש"י נדברי הנמשם ומלבד . עכ"ל , זוזיאיסהרי
 שכ' לזה יענו מה ארע לא , הלשון ויתור ,הפמקהם
 : וז"ל פשיטי איסתרא בתליסר ד"ה סר, חוליןרשיי

 ואשהרי דינרין ד' שהסלע צורי סלעי היינו סהםאיסהרי
 , רכ"נ סי' יו"ר צצה"ח )ועיין מרינה, סלע הואפשימי
 - כגיפין(. דבריו על בחולין רש"י טדברי הקשה הואשנם
 הסיני' היינו , מקדושין הנה בזה לי נראהואשר

 אינשי י ר י ב ע ד ד0לשון קשה לא , לעילשהזכרתי
 על מונח השם דעיקר משסע איטתרא רזוזא לפלגאדקרי
 התום' מדברי כי ואם . צורי סלע דהיינו , דינריןד'

 אבל , כדבריו דמפרשי טשמע לקמן, שאביא ,בסוכה
 שהקשה ומה . שכהבתי כמו דמפרש אפשר ודאירש"י
 דההם, סהם, שאיסהרא שפ" שם ורש"י ב, מה,טניטין
 : הלשון זה רש"י היסיף לחנם לא הנה מדינה,מלע
 לאו ראם שכונתו א", סד בכתובות מפורש,דהכי
 מפרש הי' לא , הכי ר"ש שם שאמר דכתובותהנסרא
 לא וכן . כן ר"ש פ" דההם אלא , סדינה ~ybשהוא
 מעה מאה אימהרא התם דאמרו ב, קב, מב"מתקשה
 מוכיחות המעות דהתם סדינה, סלע איסתוא רש"יופי'
 , שם והוס' מסוכה שקשה ומה . בפנים( )ע"ש זהעל

 - . לקמןיבואר
 פיזא, זוזא טתקל ד"ה ב יא, ע"ז התוס' דעהאכן

 סוכה הום' וע' ז..( מדינה סלע הוא איסתרארמתם

 זום ל4 ומשוי ר"ה א , קסז ניב , כזוזא ד"ה גכב,
 לר0ב*ן ב0לחסוה וע"ש שם מוכה בעה"מ רעתוכן -

 , התום' רברי אחרי נמשך שלמה ובאפרית .וריפב"א
 סיכה הרא"ש כ' מדינה האיסתרא חוסרוע"ר - . כלל רש"י טדברי זכרולא
 גדול היה ולפ"ז נחשת, של שהי' שאפשר ס'"גע"ב
 הי' ביטיהם בי , כטף של מסלע ואפילו , מזוזהרבה
 ס"ז פ"ח בכורות להר"ם ובפהט"ש . טאד בזולהנחשת

 , נחשה חלקים יז' כסף השמינית ה" מרינה שכסףכ'
 ועיין . נכוים ועוד , הליח פ"י אישות , היד בספרוךכ"כ
 רק צורי מסלע משונה מרינה מלע ולפ"ז . שםמ"0

 כפף תערובוה והראשון נקי כסף שהאחרון ,באיכותו
 הכסף כובר כמרע כי שוים במשקלם אבל ,ונחשת
 ברחבם. גם שוים שהי ואפשר - . ח( שוה בסערוהנתשה
 למה י ~pff ל' ס" התקרש שהקשה מה ניחאובזה

 רב*ש תרצו לא אחד ונעה בשש עשית לז בבכורו'כשהקער
 דבשפחם . עכ"ל סיירי, מרינה נסלע וע"ה צוריבסלע
 ב, סר, חולין כ' ורשויי - . כאמור / שוים דשניהםאפשר
 במשקים שקלים דעתו וקלים,נראה פשופים מרינהשסלעי
 ולכן סינים(, )כסף צורי מכסף גרוע כספם וכי צורי,מסלעי
 בהם חלקים וכסה משקלם, כסח אך . פשופים אותםקורא
 ט(. ברבריו נתברר לא סינים, וכטה נקיכסף

_ 
 אכן

 אינשי דעברי אמרו רהא כ' כזוזא, ר"ה ב כב, סוכההתום'
 , מזוזא פחות דאיסתרא אלמא איסתרא דזוזא לפלנארקרו
 אין ראלת"ה נקי, כסף הוא שאיסתרא דעתם נראהעכ"ל.
 טדברי וכ"נ י( הרש"ש בהנהוה וכ"כ . שהתם ראי'כל

 נמצא - . הכא סי' מחדש ובהנרפס קכנ מ.' יראיםהרא"ם
 כולו לההום' ב( נחשה. כולו א(להרא*ש בזה: דעותשר'
 וטשקלו . נחשת 8/ז עם כסף 8/' הוא להרטנ"ם נ(כסף.

 סינים. כסף הוא ולרשיי ד( . צורי סלעכטשקל
 אפריון בעל והרב - , צורי סלע ממשקל פחותומשקלו
 )ו0ה היא דכ"ע הרטב"ם שדעה סבר סלע ע'שלפה
 וצ"ל היא טהד"פ ם י נ 1 ש היו שבטשקלם שםשכתוב
 ז' אית בקי"א תמה ועפ"ז דבריו( טהמשך כניאהשוים

על
 זוזי הן איסתרי כי וידוע כתב גריא לתר בפירושו להגריעה ישרים ובאור זוזי. פלגי מדינה סלעי או צורי סלעי או הם לעלמא נחיתפיזא
 צורי מנה של דסלע דזווא פלגא דהוא מדינה סלע זוזא מאי שם גם שכ' סוכה הל' לריא"ג שערים במאה וראיתי תימא. וזה חו"לבלשון

 או מרינה, סלע רבע זוזא ומאי צ"ל וכ' הרברס( כל מהמשך )כנראה הוא שטיס ס0ק אין אבל ע"כ 111' ד' הו'ובאי0תרא
 .- בזה הרגיש לא ירנן גיצחק והרג - מדינה סלע א ר י ת ס ' א ומאי ל'( טסתבר שיותר)מה

 לא ב"כ שבפ' ע"ז תמה שקי"ז שאלה ובהעמק . דזוזא פלגא איסתרא מאי כור בית בפ' אמרו ואיסתרא כ' התוס'ז.'(
 ואולי . עכ"ל איסתרא נקרא צורי'ודאי סלע אגל איסתרא נקרא ג"כ מרינה דסלע רק ראי' אין ומשם קדושין ריש רקנמצא
 הי' שלא , והרזיה החויי בשם ר' כהערה שכתבתי מה לפ' ואפילו ח( _ . בפרק. מלת והוסית כור בית ר.ת שהוא סברמדפיס אי כותב ואיזה לרגריהם( ראי' קצת a~e באמת אשר א, סד רף שם להאמור ,וכתתם בכתונות תיבת קיצור והוא בכ' אמרו כתובה"

 צ-ע הדיעות ולאלו ט( - . מאד קטן שיעור רק , במשקלם שינוי הי' לא עכ"פ כסף, 8',1 מן מעט פחות רק טרינהבכסף
 ולומר לרחוק וצריכין - ז מדינה האיסתרא כן שאין מה נקי כסף הוא רזוזא הפלגא הא , איסתרא דזוזא לפלגא דקרי אמרואיך

 עדיין והדגר דזוזא, לפלגא במחירה ששוי' מרינה למטבע אלא , ממש ד,וזא לפלגא כונתם אין ר,וזא* ,לפלגא דקריהבאמרם
 התוקע את מחייב דריה-ג , וריח-ג רי"ה פלוגתת על תמהו , סלע לו נותן ד"ה ב , לו ב-ק התוכ' י( . בפנים לקמן ועי.ן .צ"ע
 )ומיהו( צורי של שמינית מדינה דסלע והוסיף קושיתם הביא מ.' פ"ח ג'ק והתוי'ט , טמנה ממאתים א' שהוא , מדינה סלע ור"י , צור'מנה
 שהי' שסובר הרמנ"ם לדעת תקשהגם דקושיתם לנאר דבא לומר ואין , הוא נקי וכסף , נחשת בו שאין ודא' ולרעתם , קאת'התוס' אברי לפרש הא , רבריו הבנתי ולא . עכ"ל , הרגה שוה הנחשת שאין לפי סיירי לא ובהכי מרינה., נסלע יש נחשת אבל . . שבו בכסףווזהון
 התוי-ט דברי על שכ' האשיש בהגהות וראיתי . בפגים עכס , קאי התום' דעי משמע סיירי" לא "דגהכי דהלשון . נהות ו-הגו

 וכ"מ הרמב'ם בל' וצ"ע . . נחשת רק הוה ולהרא"ש והוסיף כקובייתי( )היינו נתשת בו אין מדינה סלע שלהתוס' ממנושנעלם



 סרסיא-איפהאימתרא

 לקמן( )עי' כזוזא ד"ה ב כב, רמוכה התום'על
 . דהרמב"ם הא ל"ל לדעתיאבל

 ר*פ כדאמר ששיחה, בהור האיסהרא אהומצינו
 רש"י ופי' מלהחה, כאימהרא מלעיל כזוזא הר"א שםסוכה

 כשיעור למטה מרובה תמהו , זוז כשיעור רחבכשהנקב
 האמרו מהא , עליו הקשו כזוזא ד"ה והתוס' .מלע

 דאיסהרא אלמא איסהיא, דזוזא לפלנא דקרי אינשידעבירי
 הירץ והר"ן בעהים. הקשה וכן י"(, עכ"ל מזוזפחוה
 אינשי האמרי כונת ראם , מהזוג נרול האיסתרארס"מ

 לאיסהרא כונהם ואם , מזוז רנרול ודאי צורילאיסהרא
 גדול האימתרא ושוב מרינה. לזוז כונהם כזוז גם אזמדינה
 . וברימכ"א , להרמב*ן ובמלחמת , בפנים ע"ש .ממנו
 איסתרא שמתם בע"ז לשטהם אזלי בקושיהם שההוס'ונ"ל
 , לעיל( )עיין צורי מזוז קטן שהוא . מדינה סלעהוא

 ההלמור, רבלשון , ארדעם ר"ה ב , מט בכורותולשיטתם
 הזוז אה , לקרותו רגיל ב"א( בלעכן גם שכן)ואפשר
 הוא י "כדזא הד"א וא"ב מהם זוז ולא פשיטא ,סדינה
 קושיהם, קשה לא ודאי רש"' על אכן - צורי זוזליעהם

 מזת נהול מדינה האיסהרא גם שיהא אפשר שלדעתוא(
 . סינים כסף לדעתו הוא מדינה שהאימהרא כיון ,צורי

 ההלמוד דסלשון להתום' להו קשה גופא דהא]ואפשר
 יסתרא", דזוזא לפלגא אעשירקרו"ך;בף
 דו החצי הוא הוא טדעה האיסהרא שע"כ להוטשטע
 יראים וס' ט' הערה עיין אחרת, מטבע איזה ולא /צורי
 . צורי סלע הוא איםהרא שמהם וסיבר שהיא ב( .הנ"ל[
 מאיסתרא גדול דזוזא לתרץ שכ' ריבב*א בשיטת]וראיתי
 לא אך . ע"כ בצורה מזוזא גדול איסתרא אבל ,בדמים
 או נחשת שהי' דעתו אם . הזה כדבר יהיה איךפירש

 . הזוז[ מן רק שהי' שרעהו או , סיגיםכסף
 )סלע רת"א . סומריהא( גירס )ייש"י מרמיאאימתרא

 דמיזרבנא סרסיא איסתרי הוא( פדה"בשל
 אימתרא רש"י וכ' . ב מט, בכורות , בדיניאתמניא

 מינייהו תמניא דמזדבנא , מיושנים סלעיםסיסריתא
 ]ור"ח 'נ( דינר 8/' הוא שאימתרא לפ"ז נמצא .בדינרא

 כמו , סרסיא שאיסהרא התוס' ודעת רח"א[. ד"התוס' ועי , צורי במנה שאמרה שתניתן על ופליג הואתנא
 ד"ז וכי סיריא, זהב רינר שמינית הוא , הםשגורסים
 סוריא שאיס' נטצא , צורי כסף רינרי ל"ב הואסוריא

 שאים' רנמה"נ ודעה . צורי כסף דינרין ד' הוא)=8;82(
 . וההצ"ם החהרצ"פ דעת וכן , צורי רגז 8/י הואסרסי'
 . בסף רינרי ב"ה צורי הר"ז את חושב שהראשוןאלא
 , צורי ד"כ 3 8/' אל )254(=שיה סיסיא אים' לפ"זויהי'

 האים' לפט ויהי' , כסף רינרי נ"ר חושכווהחצ"ם
 הנזכר הרגיא והוא , צורי ר*כ 3 אל שוה 24/8סרסיא

 הדינר שהי' )סורי( אנטיוכי סלע והוא y~p'בתלמוד,
 )טעפררכמון( והסלע צורי, רינר % אל שוה)דרנמון(שלה

 ורברי . רינרין נ' דהיינו , צורי סלע 8/4 אל שוההי'
 .- ברבריו ע"ש . האחרון זה לפירוש מטיןרנמה"ג
 פשיט., איסהרי בהלימר מינ" יזבן . פשימאאשתרא

 סדינה סלע דהיינו רש"י וכ' ב. , מדחולין
 חצי דהיינו צורי שנסלע שמינית , ופשוטים קליםשהם
 . y,,p , פשיטא 3י1 מרינה זוז נקרא וכן , ע"ב ,דינר

 . ב מה, שנת , בהלמור ב"פ נזכר . צוניתאאיסתרא
 אסהירא( איהא האחרון )במקים , א צוכחובות

 עוד יוצא ואינו שנפסל סלע רק , מיוחדה מטבעואינה
 קושרו מהחח יגלו בפ.0ה מכה לי שיש ומי ,בהוצאה

 צדק איפת כמו , הטדוה לכל שע"כ . אפה( )גםאיפה ..- שם כתיבית רש"י עי" .שם
 . ח-ה עמום איפה להקטין , לו ים,ויקרא

 0ה, מנחות בתוס' הובא , רצ"ר פי' דברים הספריוזיל
 וכי . לאיל ואיפה לפר איפה אוסר בחב"נ ראב"ה .א

 שאיפה מלמד אלא . . . ? היא אחת ואילים פריםסרת
 למרת שע"פ ונם - . איפה קרוים קטנה ואיפהגרולה
 טז שסוה האיפה עשירית והעומר כמו . ידועהיבש
 ]וכן ו-יג. , יא ה- ויקיא סלה האיפה עשירית .לו
 מכילהא, , 0כילא הארמיה והמלה . ע"ע , קב השםהוא
 ועוד[- . ינ , יא מה- יחזקאל ת"י ע' , ושע-פשע"כ
 האיפה , -יא סד יחזקאל שנאמר כמו , לבה שוהוהוא

 .והבה

 ובין , להתופ' בין תקשה לא דלעילם הוא כ' ;ולכן דכ"ע אליגי' קשה ה" דלחהו"ט שהבין נראה . עכ"ל ב' הל' דטו.נפ"נ
 נחשת שאר דמא' נחשת, והשאר כסף בו משמנה א' מדינה שהסלע שכתנו שם והכ"מ הרסנים על לו קטה כפה"נ פכן ,להרא"ש
 שפיר התוי.ט קושית אתיא , לוה נסכית ואם , בפנס( שזכרתי הרמשם מוטת שעה לפי עין העלים במכ"ת אבי - ז הכאבעי

 א, , לג דף לר-ת הישר ובה' יא( .- תואט דהרב לשני' במשסעות זה שאין אמרתי כבר אבל . הרמב-םלשיטת
 זוז אלפא . איסרין ב' פונדיון , פונריון ב' מעה , זוז הוא רינר, כסף מעה שש רקיייל : וז"ל טזוז קטן דאיסתרא ראי' עורהביא
 זוז 4ע/1 הוא איסר כי , להאמר נתן לא וזה חד ואיסתרא וכאיסר שסיכר דמשמע , דבריו להכין זכיתי ולא , עכ"ל מאיטתראעדיף
 . זוז חצי הוא שאינפרא , זה לפני שם זכר שבעצמו התמי' ותגדל . זוז 2/. שהיא , האיסתרא משא"כ שזכר הגמראלמ"ח

 והיע"א._
 , מרינה דינר אל כונתו D1fln' ולדעת , ממרינה אי מצירי אי , שמינית סוסייתא האיסתרא הוה דינר זה מאי פירש לא רש.י'ב(

 מדינה דהר אי , צורי ריר 1/8 הוא סוטי' שאיס' רצ'ל צורי, דינר אל רכונהו ול"נ . צורי ריר 1/64 לפ"ז סוסר' האיס'ותהי'
 כסף : צורי דיר הוא כסף דכתוב והיכא , צורי סלע הזז שקל דכתוב היבא צורי כסף וז"ל ב נ, לקמן רש"י דכ' מהא וחילי .שלס
 הא , המוהים הדברים רשת צברי ל התוס' ולפירוש . עכ"ל , לעיל ראמרן סוסריחא איסתרא והוא , צורי כסף של שמיניתמריה

 שאיסתרא וע"כ . וצע'גי : אלו רש-י דברי על. בהגהותיו שכ' הגר"א כונת זהו 1ואול, ז מריגה כסף שממית רק הוא הלזהאסתרא
 מדינה איסתרא אל שוה אינו , צורי דבר 1/8 הוא אס גס דהא קשה ורידי גם שלכאורה צורי_אלא ריגר 8/, הואסור0יתא
 שרסק קאמר וע"ז , צור. דינר היא דאורייתא כסף וכתם שאמר קאי דאדלעיל י"ל לדידי אבל - ע-עי , צורי זוז חציוכהוא
 שמחק שם שם-ק וש . זה את זה סותרים רש"י רירי , ההוס' לפירוש משא"כ , מכוון והח' . סוסריאתא איסתרא הנא סריגה,דינר(
 אר? לא אבל . האמורה הקושי' מן להתל בזה שבא מראה י לעיל דאמרן סוסייאתא הינו מרינה כסף : וגורם "איסתרא"סלת
 צורי דינר חצי הוא , מרצה כאיסתרא , סורסיתא איסקרא א"כ , סוסריהא כסף הוא מדינה שכסף , תיקונו דלפ' . בהישנו הועלמה



איצמדיא10

 שחיהן אה יתרגמו וההדנוטים . יהיו אחד הכןוהכה
 הסאה אה יהרנסו אשר והשבעים , מאין".הלה
 האיפה אה יהרנמו ז-א( טלכ"ב למשל )עיי'עסקזון

 ב ב , ט קרמניוה יוסיפון וכ"כ מטרין( )נ'5קז5"5(קז
 )72,24(יג' רהיינו ( ע"ע , )ילונין קסטין ע"בשהאיפה
 . יג( מאין נ' האיפה רפ", מנתוה בסתניהן וכ"ה .סאין
 בל' עור שמשו לא ההליבור חכמי שבימיולפי
 מנה"מ א , ע"ז שם , שאלו לכן וחמר[ ]ובהאיפה

 איפה אף גזם בה מה ר"ח וכשהשיב סאין( ג')שאיפה
 מקרא שהשיב עד ן מנ"ל גופא ובה ושאלו חזרו ,ג"ם

 1/10 דבת הרי הכיר, מן הבה מעשר , מה-יריחזקאל

 נם זה בשם )שהשתמשו שהכור ידעם ואחרי ,כור
 והאיפה שהכה, מזה ירעו ע"ע, מאין, ל' הואבימיהם(
 .- סאין נ' )0~/"8( הן לה,השוה

 הבנית בתלמוד בפירוש מצינו לא כוללה.הערה
 הבניה על היו רש"י ולדעת . בזמנם היו איךהמרות
 שליש מחזיק שהגורש א לה, שבת שכ"כ . שלמה שלים

 כחצי נבהן שלמה של כים עשוין שהיו , שלהםבכלים
 . א יר, בעירובין נם כהב זה וכעין . יג( עגולים והםרחבן
 שהי' התנאי השמיט למה עליו שהקשה  במהרש"אועיין
 יגזי( מרובעים היו מגכהו ההחהונים חומשין שנ' ,בים
 כ' שם שבת ]ובמאירי . הריטב"א עליו הקשהוכן
 כפלים ורחבו בע ו ר מ שהוא כלי בכל נאמרדזה

 הא והוא אחר תנאי הוא נם השמים הנהבנובהו,
 . ם י ול נ ע ויגבהו העליונים חומשין ב' שיהיודבעינן
 כהבניה דוקא בעינן דלא המהרש"א, ודעה קשה[. ודאיוזהו
 שיהא אך , שההי' המונה איזה על להיוה והוכל ,הום

 דבלים בפתח והר"ש להר"ם ועבפהם"ש . תלתאגורשא
 נ"כ סרתבו שלשה פי שנבהו רמרובע דעתםשניאה
 . יי( העיגול מנורש גדול המרובע שנירש לפי תלתא.נודשא
 שהניח , דכלים בפם"ו הרש"ש קושית הסולק]יבזה

 לרעתי הר"מ דברי בפי' הוא שכ' ומה , בצ"עדבריהם
 שמרובע , שם עירובין הרימב"א רעה אכן .דחוק[
 רחבו[ נמחצי עשירית פחוה רהבו כחצישנבחו
 שכולו בכלי שלרעהו וע"ש הלהא.  נודשי'כבר

עגול
 )כעטו"

 עשיריות ששה נכהו שיהא בעינן
 והטרובע העיגול שנורש שמיכר 'ונראה . טו(מרחבו
 לוזיר קשה ולענ"ד ט"ו(. הערה )עי"שוים
 דלו , לר לנ, לבן פ' טהרה טקוה ועי' .כן
 שם עירובין ההוס' ומרברי טי( בכ"א אחרהרעה
 נורשא שיהא בעינן רלא משמע , הלתא נירשאד"ה

 בפי' במהרש"א וכ"ה . ברבר תנאי הי' אם רקהלהא
 נרישא המרה שתה" הבואה מחבירו שקנה רמירבריהם
 שליש, סמנו הנורש ועור סאה המחזיק כלי לו לתןצריך
 את טפרש כ"ה אוה פ"ר עלות בנלוה אכןע"ש,
 מחויבים התלמוד דין דע"פ , המרש"א ודברידבריהם
 סיף סטין )ולזה שליש נירשן שיהא המדוה כללעשזה
 ס'. מ.' לר"ה הישר בטפר משמע וכן שם( הטהרש"אדברי

 היו הסנה איזה על נרע לא האמור כלואחרי
 1 אהה הטונה על  כולן שהיו מסתבר עכ"פ .מדוהיהם

 איהן עשה שכאו"א ולא , שההי' איזה ההטונההה"
 , ae עלוה בנלוה הרב להוכיח הטיב כאשר ,כרצונו
 רע שכחו אילן דמי היבא א קה, ב"מ דאטרוטהא
 עישה הי' כאו"א ואם . רובע לחוק בעיקרו שאיןכל

 מתבל מקדם ,at&8tov St~diam מליו"ראיצמדיא - עכ"ל, בו, שיעור נוהגים חכמים היו לא כרצונו,מרותיו
 בלי )רם בע"ח שאר או הסוסיםלההחרוה

 ההועק הטקום כשיעור אורך כל בן ונקרא ע"ע(חז"לן
 149( מ )הירודיפ יוניות )פוס( רגל מאוה ששוהייה
 )וועער רומי רגל וחמש ועשרים מאות שששהן
 שנות פע"נ( ארי' למשער ובשה"ג , סהם"ר ועי' 607,מ
 גרולות פסיעה וחמש ועשרים סאה או , פפחיםד'

 ארץ סדה שכ' ]ורבים ושם(. , )שם טפח.ם כ'בנוה
 שכונהו מפק אין פסיעיה וחמש ועשיים מאהבאורך

 וכשיומרו כ' הבללי ובאוצה"ש .. הנ"ל נרולותלפסיעות
 ומזה , אמה חצי שהצעף כ' פרסא ובע' צעדיםקכ"ה
 1876 איצטרינין.מוא ל' שהוא הערבית שהפרסה , לויצא

 ואין . תלמודי למיל קרוב שהוא וכ' , תלמודיוהאמות
 ר"י בעי . שציינהי[ בכה"ם למעיין כמבואר , כןהדבר
 . ב קנ, ב"ב . מהו א-צטרינין , מהו כשורה , מהוכשיר

לדעה
 כלשון רש"י גרגרי שהגיה , כאן השמ'ק ברברי ועיין ז דינר שמינית שהוא , התלמוד ע"פ , כא! רש"י כ' ואיך . מרינה דינרי ד'או

 . מגרב עצמם את סותרים והדברים מדתה, סלע הוא סאסריתא והיינו מדינה שבדינר שמיני וסיים רש-י( גשם )שכתבוהתוס'
 נתן ויקרא פ' ווטרתא ובפסקתא אלו( )ע"ע ביצי: 1' לוג , לוגין ד' קב , קבין ו' סאה , סאין ג' איפה : הן המדות זסדריג(

 , רבעי תלתא ריבוע מגו שעגולה חז.ל לפ-ח לנו, תהי' כ עיי וכשתה ו- ע"י המדה רוחג נסמן ואם יג.( . ג'ויד'ו : ע"י(כי'
 הוא לפחיו הכוללת והמשוי' יג..( )נ.- 4/8 י-=ק להיפך ומזה ן-8 כן:=,-%ן-"8/4"1/2ן-_8/4 המרות לכל כוללתמשוי'

 שאמרה , פ-ה ב"מ כלים טהתוספתא, זאת למרי ואולי יר( . י 20/9 =1 די ' ילפיכך 8. ד- 8/4(=ב20/? % 2/6 י )3/5 1/2 %כ:--לי8
 , כיש"ש ראר"י )והא אמות. ג' ברום אטה, על אמה הן וכמה . ביבש כוריים שהם , גלח מ.ס מחזיקין ..והן גחמות.קופות
 מהתם ראי' אין , לתוספתא הגר-א פי' לפי אכן . בפנים ע"ש להוסיף( אלא בא לחלוק רלא'פרשו

_. 
 יהי' הא' באופן כי סו( .

 8/4( % allcl " ך8 : הב' שאופן ר8 9,20 - )1/2_1/20ן . ר3 המרה:כמות
_ 

 ..- יג בהערה שזכרהי להשיעור שוים ושניהם ר8. 9/2
 והנה . לזה מיוחדים תנאים ע"פ עשוי כשהכלי אלא , תלתא גודשא הכלים בכל שאין , הדעות לכל ברור זה אבלמז(

 הסים אותן המחזיק והבלי פעמים מ"ג וממלא , בתוכה שיש מה ומוציא ונוקבה ביצה שלוקח חלה שיעור לשער כתב ירוחםרבינו
 מ"ג חלה משיעור יחסר וא'כ קלופה ביצה 1,8 או , בקליפתה ביצה 1/4 היא הביצה קליפת חרי בחוה"ש והקשה . המרההוא

 הוא והגודש , חרא"ש שכ' כסו , בגודש למוד הגשים דררך , קכז סי' או-ח בטיס ותירץ , ביצה pty מלגו שליש דהיינו;ליפות
 לנתחלה זהגלי נ' פסה הל' שבטהרי,ז אגיד והאמת ז גנזים הגודשים גל לאו הא כן לתרץ אפור 'איך תמה ואני . עכ"לכליש
 . עגולה הכלי שתהי' שצריכין התנאי גם זכר לא )הרב עכ-ל בב.מ רש.י כרה" תלתא גודשא דהוה כיש"ש רחבו בחצי עסקוגריך
 שפ להלן דהח"ס ורע . ע"ז העיר לא הגבחם אבל , ת"י נמצא ולא , ברי"ר גם זה תכר ואול' . לרש"'( שציין מה על סמך'אולי



אמה

  כ"א , מרובע אינו הב"כ אם הדברים פ.' רב"מלדעת
 דעת אין אכן , לאיצטרין ארכו שיתפשט ער , וצרארוך

 . כן והרשב"םהערוך
 לרעת הוא . חז"ל בדברי אטה המנונה האצבעאמה.

 וכן . היד שבכף האמצעית אצבע המפרשיםכל
 ... אמה ... קטיצה ... זרה ב, ה, כתובוה מסרורןנראה
 קוראה ]ורשויי . באמצע אמה דחשבו הרי גודל, ...אצבע
 בנין אמת מודרין מהגדולה אמה זו שם שכ"כנדולה
 בהוס' הובאה יומא ריש ההוספהא קוראה וכן .וכלים
 ב נט. יומא ועיין שיעורייהו וכמה ד"ה ב להשנחוה
 והפוסקים . גודל[ וע"ע . שם ובהוי"מ , ישניםבתוס'

 סי' אה"ע הב"ח כ' כן כי , משיחה בתור בהישתמשו
 , ז' אות קסם סי' אה"ע חליצה סדר ובקיצור ,קנה
 איוכות שערות בי דבעינן דגדלוה שערוהלענין
 הל"ג סי' טריפיה באו"ז אמה-ועיין שקורין אצבעכרוחב
 . . . מעיים בני שני ב נח, חולין דאמרו האשעל
 גאונים דיש כ' , כשרה כאצבע עד וכלין במיאיוצאין
 - , אמה דהוא שלישית אצב; דהיינושפרשו

 נוסחאות לפי ב מא, מנתוה מצינו שיעורה!ע"ד
 חמש , בקטנה שיה , בגודל ד' דאורייהא טפח ,שלנו

 דהיינו האמה היא שהתלתא לכאורה ומשמע .בתלתא
 ע"ש ואשר , האצבעות שנספור צד ממל השלישיאצבע
 ד"ה א כג, יומא רש"י עי' , שליש לרייק נקראהכך

 , הזרת )והקטנה, גורל 5,' הוא שהאמהשליש-נמצא
 תמיט א'תא ב ג, עירובין רנ"נ ובפי' . אמה( 5,6הה.'
 , כאמור לאטה בגדולה כונתו גם ואם , בגדולהוהליטא
 . אמה( 8,9 ההי' )והקטנה נידל ל8 שאורהיה"

 דר"א בשאלהוה מיכה הל' ריש בריא"גאכן
 ובר'ט"י שם, טנחוה ברגמה"ג , ציציה הל' ברי"ף ,שקנ"ז
 מקואוה בר"ש שם, ומנחיה , א יד, ב"ב נ, ',עירובין
 , סו סי' .מקואוה יב, סי' ציציה הל' בראש מ"ז,פ"מ

 "(, באצבע הלשון בכולם התקמחן מי' ציציה הל'במרדכי
 אות שאלה ובהעמק כיונו אצבע לאיזה פרשוולא
 שהיא , האטה אל )וריא"נ( השאלהות שכונה כ'ד'

 הנאון על תמה אני אבל עכ"ל. מקום בכל אצבעסתם
 בכל אצבע שמהם מפורש וברמב"ם כן, יאמר איךהלז
 ע"ע, , הפוסק.ם כל הסכימו וגן , הנודל הואמקים

 אבל בנודל, ד' אמרו עליו דסמוך כן, אא"ל 'דכאןונהי
 אל דהכונה כ' ר"א סי' יוד"ע והב"י ז אמה דהואטנ"ל
 שע"פ הוא אצבע דכן מעמי' )ונראה לגודל הסמוךאצבע
 ועיין . אצבע( וע"ע הערך ריש כנזכר , הלזלאצבע
 הנידל. שאצל באצבע חמשה כ' הוא שגם שעב סי'ברוקח
 ד' הוא שהטפח מ"ו, פ"ו לכלאים המש' בפי' שכ'ןומה
 אל כונתי אולי , הגידל שתהה באצבע וששבגורל
 , שתחת ומלה , הכף בקצה , כהגידל , העומדהזרה
 הלשון הערבי בנוסח )ואולי בניגוד , במקים : כסיהוא
 , הרמב"ם ברברי שעמר פ"י ברה"ר יעיין מדוקרק,יוהר
 למדל הסמוך להאצבע כונתו המש' בפ" כיודעתו
 מזה[. בו חזר היד בם2רווכי

 ותלתא חמש הנוסחאות ע"ר להעירוראיתי
 ומררכי( )שאלתוה באצבע ותלהא חמש )רנ"ג(בגרולה
 מחקו הסניהים אשר ורנאה"ג( )ריא"ג באצבע ושלישחמש
 ובשאלתיה ותלהא nkO מחקו במרדכי כי .והקנו
 'ט(, בהלהא[ של פירוש הוא ]ואצבע בהלהאתקנו

 שקשה דמלבר יע"ש. ושליש מלת מחקוובריא"נ
 זו טסחא שהיתה מצינו הנה , הספרים כל לשבשקצה
 אותה שדחה אלא , ח"ב הציציה שער , בעהע"טלפני
 , אצבעית ר . . . בש"א ב , מא מנחות , דאמרומהא
 ואם . )מדלץ( בטפה סד' שבה"א וף ו,ובה"א

 ר א"כ . לעיל ע"ן , מדלץ 4ף הם , דב"שהאצבעות
 כשישר ממש טדלץ ==ל 8( 4 )4" הם דב"שאצבעות
 לכאורה והיא . כ( עכ"ל בינמיהו? איכא ומאיב"ה,
 ב"ש ברברי נזכר לא בנוסחאוהנו והנה . אלימהאראי'
 על אכן הזרת( אל שכונתו )יאפינו "אצב;ית"מלה

 בעהע"מ קושית " אצבעות "ד' בשוא שהעתיקהשאלתיה
 שקורא ב י, עירובין שמצינו שמלבד אלא ,- הואאלימהא

 השאלתוה נם שיפרש ואפשר , סתם אצבע לזיט-האר"ר
 ראצבעוה הפוסקים דעת הנה , בזוטיהא דב"שאצבעוה
 הן רב"ה כאצבעיהדב"ש

 גודליי
 מהל' פ"א רמב"ם )עיין

 דעת כן ואולי , בב"י( י' סי' או"ח שו"ע , ה"1ציצית
 ז' אות שם , שאלה שבהעמק אמת הןהשאלתות.

 מלא להרחיק צריך אר"י אר"י בכ"י שמצא מההביא
 ולכן , הדברים בפירוש ונהקשח , באצבע נידלקשר
 ג' בתיך ר' הלכתא אר"פ דצ"ל וכ' הספרים אתשבש

 אליעזר בדמשק שכ' מה ולפי . ע"ש מלגו שליש שחסר רי'ר בשיעור משאת . טלבר הוא תלתא רגודשא מטעם תירוצו בעצמודחה
 דלא , הנ"ל בהערה העירותי כבר אכן . מלבר שליש רי'ר בשיעור באמת יחסר סג( הערה ,ע' בקליפתה ביצרו 2,3 היא קליפהשביצה
 לדבריו ראי' הביא וכן . בקליפתה ביצה '3 , היא קלופה שביצה המהרי'ל לדעת מגמרא ראי' יש לי ו,:' , הרמ"א לדברי מקוראדע
 יע"ש דהולין מגמרא שםגח"ט

_. 
 ובכל .. א" ת י ע צ מ א ב המש מפורש איתא שברי'ף בפ"י שכ' רה"ר בעל על והפלא 'ז(

 : והוסיף גאמצע'" איתא שברי"ף כ' הוא שגם , ז אות וניכה הל' ריש ירנן ביצחק וראיתי . באצבע" איתא שראיתי רארצנוהדפוסים
 , הטפח שיעור כלל נזכר לא שלפני בהנמק"י כי , בזה לרון מה ארע ולא .- באמצעי וצ-ל ט"מ היא באצבע rcn הנמק"י שכ'זמה
 .- עכ"ז העיר שלא אחרי , הנ"ל הי"ר אחרי נמשך רק , הרי.ף בגוף עיין לא כפה'נ הרה"ר ענ'פ . חסל בדפוסי כזו גרס' :מצאואולי

 באצבעש ותלתא המלות בדפוס וסגרי , באצבע ותלתא המש בגורל ד' טר"א במנחות דאר.פ איהא ב לט בכורות ברש"'יט(

 . בשאלתות שתקן כמו בתלתא, תחתה והעמיר , ותלתא רק סגר לא שהגרי'ג לי וכמדומה . סהגרי.ב ויקוא במלתא" הצד מןוהעמידו
 לא כי )ואס . ציצית הל' האלפס שסביב ברפ"י וכיה . באצבע בתלהא שכ' שם מנהות נעצמו רש"י דברי הם זו להגהוסמוכים
 כג.כ וב"ב , דבעירובין הבאתי ובפנים . אצבע רהיינו וטפרש בתלהא שגורס והוא . מפירושו( הוא מלוקט ;ב"פ אבל הברורש-י
 עיין לאצבע תלתא' השם וטעם .- הא, מנ"ל אדע ולא ותלתא חטש ברש.י הגיה למנתות )עטם-ק . כאצבע חמששטפח
 הספרים את ושבש , הבעהלט כונת הבין לא שבמחכ-ת , יא , י אות חדש שער ועיין כ( . ם אות , יב סי' ציצית הל'מ;יו.ט
 .- כלי לצרךשלא



אמה12

 השאלתות בעל אמר וע"ז כב"ש( )והוא ד'ומשולשת
 לשבש קשה ולרעהי . effy , בנירלין ולא.נאצבעים",
 הס' שנתחברה כאן יש קטן טעות ורק , כ"כהספרים
 דסיבר והוא אצבעית" אכ' : וכצ"ל *אצבעי'"לסלת
 אצבעות ב' כרוחב הוא נודל קשר דסלא ן דמפרשיכסאן
 די"ל כ' ר, אוה שם , שאלה והעמק . גידל( קשר)ע"ע
 ע"ש[ 1האמצעי, באצבע והלתא חמש לנרסהראי'

 כי , לטפח סצטרפין והללו העסלא עור נ י,טעירובין
 ריוח ואצבעים מכאן ואצבעים מכאן אצבעים רר"אאהא

 ואצבע , מכאן ושחצה אצבע רב"א אהא בי .באמצע
 בעצמו ר"ר ומפרש . באמצע ריוח ואצבע , מכאןומחצה
 בפרוץ ופליני . ברברבתא ורבנן , בזימרהא מייראדהוא
 בזוטרהא ר"ר נקם אטאי לדקדק ויש א'[. ]טצרכעומד
 אצבע ויאמר , בכ"מ אצבע סתם שהוא באמצעילנקום
 רבינו כנוסחת ש"מ אלא 2א8ץ==12/8ן ]כי שלישיםוב'

 רק באמצעי לנקוט טצא ולא . באצבע ושלישתחמש
 ואין הערך[. ריש עכב 8/9ככ17/1 2" ]כי קטניםבשברים
 עכ"ל. כאן הריטכ"א כמ"ש הכי למנקם האמוראיםדרך

 רניחא שאפשר דטלבד , מכרחה הרב ראית איןולענ"ד
 מלנקוט וכו'[ ]אצבעים בשלמים לנקיט ריסילרב

 הנה וכי'[ שלישים וב' ]אצבע גדולים אפילובשברים
 אצבע סתם שהוא באמצעי נקט דלא מהא ראיתועיקר
 . כן הפ.מקים דעת דאין הבאהי ולעיל ם, 1 ק ם ל כב
 נמצא שלא בזכרוני , הריטב"א בשם שהביא מהלנם
 אין אר . אפנא משמע שם טקושיתו ואדרבה , כזאתבו

 .- עיד[ לפניהריטנ"א

 אברי להם היו וכן . לצרכיהם טבעיםבדברים עפ"י השהמשו , האדם בני השתלמו טום , לפניםאמה.
 , המדה לקני וכדומה( הזרוע , הטפח ן )האצבעגופם
 י מלאכותים מדה קני לו לעשות האדם השכיל כיויהי

 שמות להם ויקרא , הטבעים האברים סדותבמקים
 לאח"ז ולהיפך, - כב( כמרתם אשר האבריםכשמוה

/ 

 אמת במקים וקנים נסקלות להשתטש ב"א הורנלוכאשר
 ס"ט( פי"ז כלים ור"ש ב יאי מנחות רשויי )עייןהזרוע
 )חלק הזרוע את מ"ח( פ"א )אהלות הטשנה חכמיקראו
 הרברים היו שטונים ולפי . כג( קנה התחהון(יד

 וכדומה( גדר ]כותל, ועומרים קשים רברים :הנמדדים
 בלה"ק הנקרא , ההחהון היד הלק את עליהםפשטו
 )עלענכוינען( קורא הנקרא המרפק מן והוא כד(-זרוע
 והאורך , ומדרום היר- של האמצע. אצבע סוףער
 - טפח.ם, ששה כיוחב , הנתוח חכמי לרעת הואהלז

 הפשום וכדומה( יריעה , )מסך ונכפפים רכיםודביים
 , היר להוך האצבעוה שכפפו ר"ל עת.סררום-,ביד
 כרוחב היא הלז הנמדר-,והאורך הדבר את הפוםלמען
 מדוה שתי הזריע למדות עשו לכן מפחים,חמשה

 ועיין .- ה"ה בת והשני' ו"ם בה האחת0לאכוהיות
 טה שלרעננו , א אוה אחרון בקונטרס שלמהאפריון
 קטנות" "אסיה גמד ד"ה ע"א ק' דף ב"ב הרשב"םשבי
 באמות ר"ל בכלל( עד )ולא אצבעוהיו עדמפ-ק
 מצינ. הללו המרות ושהי .- ה"מ בנוה אסותקטנות
 זם"ז מעט היו שינות בכת , הקדמונים העמים רובאצל
 ראם צק"ם )עיין - . השונים העטים נירול שינויכפי

יורישע
 אצנע : ונלה-ק ,Cabitam Pollex ,Palmns, ובל"ר: ישט1ות. ,(6ז"(זסן"ג"ץ a&XrO~GS : בל"י המרות נקראו בן כיכב(

 ומסתבר )עעה"ש( סורי בלשון וכ"ה 265( דף באקה )עיין . היר של התחתון חלק קפוטקיא בלשון פירישו אמה השם וכן .טפח
 ותשלח כי , סשה בתירת גם הלז השם נזכר ג( , יב )סוטה התלמור מחכמי אחד ולרעת , בלה"ק גם הזרוע לפנים נקראת היתהשכך
 , גרמירא ית ואושיטת גת"י וכ-ה אמה( ערש לרד"ק )שרשים דרעהא ומדת רס"ג העתיק וכן . ידה אמר תר ב-ה( שומות אמתהאת

 שלזה ספק ואין . הנזכרים[ התלמור מרבר' ידע כלא עצמו עשה או ירע, ולא אמה, תחת צמה וקרא טעה שהת"' כ'נוהחהרצ'פ
 דרוש והוא , זר באופן אונקלוס רבר' פירש , קכג פרק )ובאשתדלות . ירה את דר"ל: , אמחא ית ואושיטת שתרגם אונקלים גסכיון
 את המפרש דברי דהה והראב'ע . ממש בו שיש סיוע , חיזוק צריכין שאינם , הפל דגרי נסתייעו, שכתבתי וסמה . ע"ש( פשט,ולא

 טמנו יותר הלשון את ירעו התלמיד שחכמי ספק אין אבל רש,פ, גם כ' זה וכעין , זרוע ולא מדה ארכו אמה כי , יר מלשוןהקרא
 באמת על שהרי . 11 מקושיתו גו חזר בעצמו שהראב.ע , לי שכמדומה אלא , עוד ולא תרומות( ריש , להר"ם הטשניות בפ')עיי'
 אם . לדבריו מוגן כל אין אשר ע-כ, , אדם בצלם הי' שלא .. גאמתו להיות יהבן ולא אדם כל באמת כתב ג_יא( )דבריםאיש
 ליד המחוגר עצם קנה : הר"ש לשון הוא וזה כג( . .- בפנים לקמן עיין . איש ).'ד( בזרוע : איש באמת שמפרש , שנאמרלא

 סי' דאיוב השבר מקנה ואזרועי פסוק להביא יכולים והיו : עליהם כ' צור ובבית הרב. וכ"כ , האמה מודדים שבו , המדה קנהמלשון
 של התהתין חלק שהיא רמתנ'תין כקנה לא , העליון עצם הוא דקרא דקנה אתר על שם רש"י שכ' מה הרב ראה ולא . עכ"ל ,ל"א
 הבאה הערה וק"ן . לעצמם חכמים לשון לעצמה תורה לשון ב , קלו חולין , אמרו בזה כיוצא ועל .היד

_. 
 מנחות ר"ת כד(

 הנחת מקום ושם , להמרפק השחי בית בין אשר החלק הוא , וגמרא במשנה , זרוע כי להוכיח הרבה , קיבורת ד"ה תוס' א ,לז
 בלשון הנקרא היד של התחתון חלק דהוא בעה"ש פירשו רקרא זרוע אבל . ע"ש זרוע, נקרא לא לקורא יר שבין ועצם ,תפילין
 מקנה ואזרחי תפול משכטה דגתפי במקרא-מקרא זרוע-גם נקרא לכתף הסמוך רעצם ראיה הביא התרומה )ובס' , קנהחכמים
 לעצם קורא שהוא פ " ע א והרמב.ם וע' בקצרה ר"ת רברי הביא , כז סי' אתה והב"י . כן אינו בקרא המפרשים דעת אבל .ותשבר
 על אותה קושר יד ושל שכ"כ ר"ת כדעת דעתו תפילין הנוזת לענין מ"מ מרפק קורא לכתף הסמוך ולעצם זרוע רקודא ידשבין
 נראה , הב"י שכותה "אע"פ' : וטהדברים . עכ"ל , הזרוע פרק ובין הכתף פרק שבין שבמרפק התופת הבשר והוא הקיגורא עלשמאלו
 שצריכין ר"ת שהוכ" כמו האילין הנחת מקום ששם לפסוק לו ה" , היד מן התחתון חלק הוא שזרוע , הרמב"ם דעת אם , לו קשהשהי'

 גדול תימא והוא : והוסיף , בב"י שהובאו כסו והרמב-ם ר"ת לשון הביא , שם אהלות , עלסה נובמלאכת . זרוע הנקרא במקוםלהניחה
 מה ולפי . מטשנתנו( דבריו הוכיח ר.ת שגם אחרי ר"ת רברי על להוסיף בא מה אדע ולא . משנתנו מלשון כן משמערלא

 גלש:יי נקט אך , התפלה הנחת מקום ועליו , העליון עצם הוא וגמרא דמתניתן שזרוע יודה דהרמב"ם , זאת קשה לאשכתבת'
 ומניחן וז"ל ספאריש ר"' משם הרמב"ם כלשון שהביא כא סי' בו כל ועין . זרוע היד של התחתון לחלק שקורא , דקראלשנא
 שקורא מה הוא הרמכ"ם על ל' קשה )ואשר . ע"כ הזרוע פרק ובין הכתף פרק שבין התפוח הבשר והוא , הקבורת עלבשמאל

 ב"ס ואולי - מרפק המלה נמצאת לא הרמב.ם כלשון ממש הוא אשר , מפאריש ר"י ובדברי pe~a,- היר של העליון חלקאת



ןאמה
 , מצינו היהורים אצל נס אמה(. ע' מאאטסיס"טיורישע
 הנקראוה הללו מדות שהי כה( אחרון בזמן הפחותלכל
 וטפח, אמה אמה מג-.נ( )יחזקאל והבהוב . כה.(אסוה
 מ--ה( )שם ]והכהוב ופשך אמה דהוא באמהשהקי
 משחהא קני שהיי , וטפח באסה אסוה שש המדהקנה
 , פירושו ופשך[ אמה דהוא נאמתא אמין שית מנהוןדחד
 )כ' ה"מ בת אחת אמה צז, ספחות ההליבור "כמילרעה
 נודלין( 1"ט)כ"ד בת אחה ואמה כלים, אמת ונקראהנודלין(
 פי"ז כלים ובמשנה . כה"( ע"ע , משה אמהונקראה
 ... אחת , הבירה בשושן שהיו אמות ב' עוד נוכרומ"פ
 ... אצבע חצי אצבעות( כ"ד הבה )על סשה של עליהירה
 היתה~ואחהן

 יהירה.
 . אצבע חצי האחרונה( )על עליה

 האחת לפ"ז והנה . אצבע סשה של על יתירהנמצאת
 כ' וי"א פ"י ]ובדה"ר בגודל. , אצבע 26 והשני'24,6

 האסות על אינו שהיתרון מפרשים, והרמכ"םשההום'
 ואצבע באחת אצבע חצי טפח לכל , המפחים עלרק

 במהניתן נזנר לא בי , כן לזמר קשה ולדעתיבשנ".
 * טו"מ[ כל על קאי שהיהרון שנאמר כלל "טפח"המלה
 אצבעוה, 26 ובנות 24,6 בנוה הללו האמות שהיו שאףונ"ל
 כל ונקרא , שוים חלקים %ר על הן נם נחלקובב"ז
 להבבליים שה" שאף 211 דף באקה' ועיין .- אצבעהלק
 ובזה .- חלקים לו' רק נחלקה בכ"ז ז*ט בהאטה

 לפ,ב בכורות אמרו]עיין ולמה במתניתן דאיהא טהניחא
 נרולה אחת מיושרה[ גרסא והיא היו, ולמה :הנירמא
 שהאומנים אלא 1 קטנהואחת

 נוטליי
 וסחזירין בקטנה

 עם כשפומקין כ' ה"ז פ"ה מעילה והרמב"ם .בנדולה
 אצבעות.,. עשרים בת באמה פוסקים . . לבנותהאומנים
 והכ"מ אצנעוה, ב"ר בת נרולה בגסה להםוסחשבין
 שפוסקין כ' למה , ברברת נתקשו פי"ח ורהטוובמ"א
 דטתניהן האצבע אה להם בהומחשבין השמים ולמה ,בכ'
 ב"ר בת נדולה באמה ולדעהי המשנה(. במפרשי)עיין

 שכתבהי כמו , אצבעות כנה הבה אל כתהואצבעות
 אח"כ שכ' מה שלפי אף , ה ל 1 ר נ כ' זה משום]ואילי
 לטתניהן רמי ולא , למותר הוא אצבעות" כ"ר*כת
 רכונתו ללמד אלא , האצבעות מספר נזכר לאששם
 כ"הלהבת

 אצבעותי
 בת נדולה אחת סתניתן ומפרש

 כיתר ודלא , כ' בת קטנה ואחת וחצי( ב"ר )זנתנקה
 כער דהבת , אצבעוה כ"ר בת קטנה שפרשוהטפרשים

 המשנה כונת דבקטנה בהא והנה .- y~y , הבינוניההיא
 שקרמני מצאהי , אצבעות כ' להבה הרמב"םלדעת
 יאסר גדולה" .אחה אך , ובררה"ר אחרונהבטשנה
 יתרון בלא אצבעוה כ"ר בת הרמב"ם שיפרשבדה"ר
 שבגמרא טה לפ"ז לי וקשה עכ"ל, אצבע, חצי או ,אצבע
 םד' אחר שאסרו דאצבע לפרש כשבאו ב , לטבכורזה

בטפח
 לנו והיוצא - דיריה אמה ע"ע א, צב, שבת בחידושיו הרען כדעת שדעתו או , "שבמרפק'( בטקום ,שבפרקי וצ'ל ברטב"םהוא

 לזה.- נצטרך ולקמן היד. של העליון חלק שהוא ההלמוד חכמ' של זרוע ויש היר, של התחתון חלק שהוא דקרא זרוע שישמהאמור
 עיין ו'ט, בת חז"ל לדעת )שהיא סתם אטה הר'פ במקרא נזכר נפנים( ,עיין יחזקאל ער כי , אחרון בזמן לכה"פ : אסרתיכה(
 , זו באמה תשמישם רוב אז שהי' שלפי אפשר אך ,- כונתו אמה איזה אל לפרש לקרא הי' שונות אמות היו ואם , בפנים(לקטן
 את קורא יחזקאל גם אאויש; באמות ד"ה א , ר עירובין רשיי ולדעת , לווי שם איזה הי' ה.ט( )בת ולהשני' סתם. אמה אותהקראו

 , ליחזקאל אפי' ורשיי , הת"י לרעת אכן . עמל וטפח אמה , 1-ט בת באמה שהיא מציין הקטנה ואת , סתם אסה ו"ט( עתהגדולה
 שהיא מציין הגרולה ואת , סתם אמה הקטנה להאמה יחזקאל קורא , המזבח מלות ואלה ד"ה שם והתוס' , שם עירובין ברוייוהגה
 יהזקאל בזמן ואולי . באמות ד"ה א , צז מנחות בתוספת גש'ל הובאה , סופ"1 ב-ם בלים בתוספתא משסע וכן . וטפח קטנהאמה

 ואלת שם( כלים )א"ר הגר"א שפי' מה הגיא , פי-ד ובדהזר אמה.- סתם היא והיתה , בהקטנה תשמישם רוב הי' )בבבל(ומקומו
 , קדשו דברי להבין זכה דלא וכתב . ו'ט בת דהיינו וטפת העט בת אטה וחיא ה' בת אסה חרא אמות בשתי באסות המזבחסרות
 אז , קשה קושיתו הוה ואי . ערל , טפח פחות אמה ולפעמים אמה לפעמים הל"ל וא*כ , ו"ט בת בינונית היא אטה סתםשהרי
 , לקושיתו מקום אין הדברים שהטעמתי מה שלפי אלא הפיטורים. המפריטים וכל התוספתא הת-י על אלא תקשה לבד הגר"א עללא
 על קאי ולא שבאיי( מאוחר גזמן )שוב[ הי' זה ה' ולא 1'ט, היא סתם( אמה )ר"ל בינונית שאמה , צח דף ממנתות שה-יאומה
 ותשלח )כמו יי טלשון בטפח( באסה )וטפח( אמה טלות , כפה'נ מפרש שמוח פ' טוב שכל מדרש ובעל ,- יחזקאל של ומקומוזמנו
 צע'ק וזה , טפה עור עם היד כאורך המרות של האטה אורך שיהי' דקרא ופירושא מרסא( לחד אמתהאת

_, 
 ברה'ר בה'(

 כאטר תחלה ראשון : הוא וזה , לשונו כל ואעתיק ממהרי'ל זאת להוכיח וכ' מהמרפק, או , השחי מבית נסדרת האמה אינסתפק
 חצי אורך וי.א טמש אמה י"א שמעתי והנה הטבחיות fo' גאמתא מעיא ריש לגרר שא"ר מה גז סי' מהרי'ל בתשובת ל, * י ר ה מ י ר בד

 הזרוע שפעמים לשיעורים דבריך נתת א.כ הקורא ער זרוע חצי כמ"ד הכי הפי' ואם , הקורא ועד היר מן וסודרים האדם שלהזרוע
 הרא"ש. פי' כך הסים אמת לומר רוצה הטבחיא על באמתא ר"מ שפירש מי תשובה . הפירונו ארוני יורני ועתה קצר ופעמיםארוך
 שבהם, הקצרה שיעור עד אלא הכליות בחלב נוגע דאין להו קים ושמא , בשוה דסודרין וארוכה האברים ננס על תמהתי ימיוכל
 טתהלק רק  משתוה איננה שהאטה על רק עטד שלא ותמוה . בזרוע להקל דנוהגין ביו"ר הרמ"א העתיק ומזה )המהרי-ל(.עכ"ל
 שקורין הזרוע רק אינה שהאמה בבירור דשיטתו ע"כ אלא אמה, חצי רק הוה לא הקודא שעד תמה לא ולמה , לאדםטאדם

 להוכיח שרצה כהטמע לשונו וסכל , ברמ"א זה דין שהובא שזכר מהא וגן , התשובח כל שהעתיק זממה . הדהיר עכ"לאיילענבויגען
 בזרוע דמורדין רמאן השיג רהמהרי.ל . המהרי-ל של דעתו לסוף ירד לא ובסה-כ הקורא. עד רק האטה שאין המהרי"למדברי
 רהרמב,ם אליגי' הרא'ש שפירש גסו חד( והכל , המעים אטת המהראל כישון )או הטים אמת אלא סמה אמה אינה דאטתאכפרשים
 )ר"ל , באמתו מודד כאו"א איך רסו'.ס קושיתו ורק , אמה שיעור הרמב"ם זכר שלא כמו , אמה מדת בעינן ולא סעו( פיזחולין
 ננס נאטת רגם לחוא קים דשמא תירץ וע"ז . שיהי' איזה יהי' , האמיתי מהשיעור קטנה הננס יר שמא חיישיגן ולא ואלו(ביד

 די._
 . הקודא עד אדם של זרוע הצי פירושה שאסתא שי"א שאמר , השואל טרברי להוכיח לו הי' דבר משם להוכיח ה" אפשרואם
 הקורא עד דהמודדים המהרי"ל השיב שככר אלא . עור( האריכות לכל לו )ומה אמה נקרא הלז שהחלק מללו ברר שפתיוהרי
 הנוואל דברי ונרחו , כאסור המים אסת הלשון אלא , המרה אמת מלשון ולא , יר מישון אמחא כלל מפרשיםלא

_. 
 רהרשב"ם אליבי' להעיר לעצמו שהרשה ג' פ-ז ובדה"ר . טפח הקטנה על יתירה הגרולה דאמה מפורש הללו במקראותכה..(

 ד' הוא דקרא רטפח , ת 1 ש דח

 גודליי
 ט"ו או , גחלתא אצבעות כ' היא ה-ט בת ואטה . גורל( )2ננ4/6 גתלתא גסררין דקרא אמות אכן



אטה14

 כ0 שושן ראמות אצבע וחצ. אצבע על נאמרבתפה
 נדולה אחת אסרו חולמה הסיפא עם , המשנה כלהביאו
 והבת כ' הבת על קאי הסיפא ראם קטנה,ואחת
 שם נאמר דלא ובפרם ? התם הובאה צורך לאיזה ,כ"ד
 חרא לי למה תרתי שסיימו מה דהרי , ע"ז פ.'שום

 לרעת נם קאי זה , רבנינא וחרא , ודהבאדכספא
 זה ומלנד , היתרונוה עם הגדולות האמות עלהכדה"ר
 אלא - נדולה נקראת לא אצבעות כ"ר בתהאמה
 הארוך בפי' , קמג דף טהרות סדרי ועיין . ע"ע -בינונית
 הת"נ הרמב"ם בדברי נו"נ שכבר לבנינא וחראד"ה

 .- נדולה אמה וע"ע . ת"י הספרים ואין ,והטרהם"ש
 י רבא לדעת לנו אין , הזה בזמן תירהולדיני

 מטנה שיש אלא ,- 1"פ בת אמה רק נז.( נ נ,עירובין
 ]או מרווחת : רצ"ל הערוך( לגרסת מוחקת )אושוחקת
 אצבעותיך שתניח : עירובין ריש להר"ם פיהם"שכלשון
 שיכנס מרווהוה אלא מקובצות יהיו ולא מזו זוקרועות
 "ו סצוטצמה ר"ל , עוצבת ממנה ויש , ביניהם[האויר
 קצהם מקיבצונן ידך אצבעות שיהיו : הרטנ"םבלשון
 ו"פ בה באסה סשערין ופעמים , מהודקות[ קצתםאל

 מרווחות ו"ט בת באמה ופעמים )עוזבוה( זל"זדחוקוה
 סייסוני א. ד, )עירובין להחמיר ויה וזה ,)שוחקות(

 . פי"ז( טו' שבההל'
 הרשב"א, לדעת הוא עוצבת על שוחקת אמהויהרון

 טהל' פכ"ז בס"מ דבריו ]הובאו %נ ש"א הקדשעבדה
 בכ"מ[ ועיר כא מ" ויו"ד , שס"נ סי' אחה וב"ישבת
 שהאמה ואתרי . עירובין הל' נאשטל וע"ה . אצבעחצי
 שהיתרון נמצא )נודלין( אצבעות כ"ר היא ו"טבה
 ח פ ם ד כתב עירובין ריש וברו"ח כז( אסה 48/יהוא

 כעין מהוא אצבע תצי עוצב ח פ ט על יותר הוהשוחק
 וההוס' שלהרסב'ם , הדה"ר בשם לעיל שכתבתימה
 תצי או אצבע הוא סשה, אמה על שושן אמהיתרון
 דברי אה הדה"ר זכר שלא ולפלא טפח, לכלאצבע
 ועיין , כן הגאונים כל רעת אין אבל . הללו[התו"ח
 פרשה דור ובדברי . כז.( ע"ז שהעיר הרשרשהנהוה

 שוחקות טפחים שי"ח כ' אחרון שבמיי הביאבהעלוהך
 זה שהובא שם בש"ח ועיין . עוצבות פפחים כ"רהם

 עיצב מפח על שוחק טפח יתרון יה" ולפ"ז .בקצחץ

 שהאמרי וכ' ח"מ( תה" השוחקת )והאמה . מפחשליש
 והוא ת"י( הספרים )ואין בזה האריסי לררך והצרהשפר
 רחת שם שנם דתסיר סופ*ג שבע באר ועיין . זהדחה
 דף בלולה מנחה חלק , אברהם בית ובשו"ת .- זודעה
 לשתות קרוב הוא היתרון רלהרמב"ם להכריח רצהקמב
 הם דלבור ג"פ ע"כ דלהימב"ם מהא ותילו )5/!(מלבר
 לחוסרא* נ"כ שוחקית הם רסוכה וז"ם , לחומראעוצבות
 אפילו ושלישית כהלכתן שתים ת"ר איתא ב , וובסוכה
 וכל לריפן סמוך מנ"מ בפחות ומעמידו שוחקפפח
 ומשך ד"מ של כמחיצה לי' )והוי רמו. כלבור מג'פחות
 ולפי , רש"י( עשוי, רופן של רובו נמצא מפחים ז'סוכה
 עיצבית זבנ"ט שוחקיה הם דסוכה ז"ם הא קשההאסור
 שסובר זע"כ , שוחקות ד"א ליכא עדיין שוחקוטפח

 יותר מעט )דהיינו דופן וברוב ר"פ בעינן דלאהרסב"ם
 בפחות אפילו , שוחק פפח ל"ל קשה א"כ , סגי 3,6(מן

 שהקשו )כמו טפח %6 מן יותר יה" רעכ"פ , סגימפפח
 העוצב על השוחק ריתרון הרמב"ם דרעת ושיםהתוסק
 %6 מן יותר מעם לרעתו שהוא רופן ורוב 5/י ערךהוא

 וזהו עוצבים טפחים 1,2:=%2 ז )%6 הוא שוחקיםטפחים
 ג"כ שהם שוחק אחד וטפח עיצבים נ"מ מן פחות אלשוה
 אומר ואני . עכ"ל עוצבים מפחים 4,2ביהר
 ד'.. פס ב מז, שם דאמרו הא יפרנס איך הרב כדעתאם

 , שבעה )והוה( .. לריפן סמוך מג"פ בפחיה לי'ומוקם
 עוצבות מפחים "1,2(==8,4 )7 הם לרעהו רסוכה ז'הרי
 ועם 1.2(.=4.8 " )4 רק הוי לא שוחקוה הוי אפילו ד'ובפס
 שצפת, 7.8 מן פחית הוה לרופן סמוך סנ'פחות
 עוצבות דמוכה דז"ט עכנ"ל - ? בכך הסוכה תכשרואיך
 , ההוא דהשיעור משום הוא אולי דסלהא וטעסא .הן
 )עיי' ושלחנו ורובו ראשו הסוכה שתחזיק נדיהוא
 קולא בזה שייך ולא רפ"א( ורא"ש סופ"ב ורי"ף ג,אסוכה

 ההוא* המקום בכמוה הלוי רק ושוחקוה, רעיצבוהוחומרא
 שרב ואף בכך,- די לקמן( (IS~Y עוצבוה ז"ט הואואם
 ב"י (ISIV , ז"ם , סדה זה לשיעור נהן מז,א שםהונא
 לא השיעור דעיקר כיון בכ"ז הרלד( סי'או"ח
 כללעז בו שייך דלא ססהבר , )נפפחים( בסדהנאסר
 גופא שוחק דטפח מסוגיא לדבר וראי' - , נחמןדרב
 לוטר ל"ל שוחקים הם דסוכה דז"ם ניטא דאםהנ"ע,

טפח
 e~y1 . ארל 3 5/נ רק ה*ט הגת על יתירה ו*ט הבת חשבונו לפי נמצא . עכ"ל בגודל, , וחומש י*ט או בתלתא כ"ד ו"ט והבתבגורל

ר חירושו בטל הנ"להטקראות  אצבע, התשב-ץ של טורו לרעת שהוא השוחק יתרון עם בתלתא( אצבעות )כיר הנ"ל שו-ט כ' עוד 
 תלתאי 1 1/5 רהיינו , טפח רביעית הוא התשב"ץ של טורו לדעת שהיתרון כ' פ"ו לעיל אבל בריוק. , ,בתלתא( אצבעות כ"ח בס.היהי'
 בריוק כ"ה ולא , תלתא 26 1/5 1-ט בת nl~mrn האמה תה"א"כ

_. 
 . כגודל הוא אצבע והצי האצנע שיתרון , מפורש כאן גו(

 ובמחשת הרמב,ם דברי לפרש לו זכו השמים שמן וכ' . גודל 5ן4 דהוא לגודל הסמוך באצבע שהם יפרש שהרמב'ם כ' פ"יוברה'ר
 וקטנותא. טפחים שבעה אצבעות( ו' עם )ו'ט היא הרסב'ם לרעת הגדולה ראטה שכ' שם ועיין . לז( הערה )עיין זו משג" עיןהעלים
 משא"כ גודל( )4/5 לזרת קטנותא התם קורא בעצבו כי , תשא זה וגם י קטנותות ושלש 1.ט אצבע( חצאי 1' עם ~ו"טוהקטנה
 באמה כלאים אמת , ה"מ בת באמה ... סוכה אמת ררת משם" , שם אמר אביי כו.( .- נודל( )4/6 באצבע דבריו לפי שהםהיחרוגות

 ונשתומם תמוה שהוא ל פי*ד וגדה"ר עוצבות, והללו שוחקות הללו אלא , ששה באסות אטוח כל דר'נ בחטמי' אמר ורבא , ו"טבת
 מר"ג שטעו ורבא דאוניי ונ"ל ,- בזה הטעות מקום ואי' , הקצה אל הקצה מן רחוקות בקצוות דר'נ אליב' יפלגו איך ,טאד
 דדוקא רר"ג דדיוקא וריס , ה' ובשיר . ועט בעינן בכלאים ררוקא רר'נ רדיוקא אביי וסובר , שוחקות ו"ט בת היא כלאיםדאטת
 ntply~1= 1 =ך2804,ז9 מרוגעת שוחקות שאטה וטוה כז( .- בכ-ם בעינן 1.ט אבל . ערוגות וגש-ד שוחקות בעינןבכלאים

 ווידאת רון הקרש שלרעת , עכ'ו ח"ג התשביץ טדגרי להוכיח רצה ובדה-ר כז-( . לזה נצטרך ערכים ובאיזה 692.1"1!/057י
 בדבריו המעיין יראה כאשד . התשג*ץ בדברי לזה הכרח כל אין לדעתי אבל י לאטה אצנע הוא היתרון ,אפרים

_, 



ח בינוניתאטה
 על ואררבה . שיחק שהוא ייענו מעצמנו , שוחקפסח
 וע"כ . עוצביה דהן לומר לו הי' לדופן ממיך טנ'שחוה
 . הרב ראית לה יאזדא . הז עיצבוה דמוכהוהז"ט
 דופן עושה שכ' הליב פ"א מוכה הל' מיימוניועיין
 וחומש, פפח בעי הוה ואי . טפה על יהר ברחבווטיש
 משנה ה.' דלא לכה"פ או , זאת מלפרש שוהק הי'לא

 הלשון אבל שוחק" *טפח אומר והי' ההלמודמלשון
 אלא .- סני[ שהוא רבכל טשמע 1 טפח על*יהר

 .דהנה .שוחקות הן רסוכה שז"פ להכריח יששלכאורה
 משום הירוש'( )בשם הרא"ש כ' הנ"ל הז"ט שלטעם

 יהיב דגברא ואמחא . לשלחנו ומפח יחיב באמתאונברא
 ככבשן העשו" רבסוכה , שוחקת שהיא נראהבה

 בני ב"ר לישב כדי בהקיפה יש דאס אי"י ב( ז)סוכה
 באמתא דנברא א( ח, )רף שם ופרשו . כשרהאדם
 החשבון, הוא וכך תשיב קא לא נברי מקום ור"י ,יהיב
 מזה אסה וכשננכה ח' ברחבו יש כ"ר בהקיפובשיש
 )אלכסון הסוכה רוחב נשאר נבין מקום מזהנאמה
 על ד"א לרבע בי ויש , י"ח והקיפו , אמות 1'העיניל(
 )אסוה להו הוו כמה בנמרא הקשו וע"ז ברשויי. ע"ש ,ד"א

 היינו )ותרצו סני חומשא נכי בשיבסר מיי, תמניההיקף(
 ר' מרובע דבל החשבין ופי' דק(. לא ולחומרא דקדלא
 נכי שיבסר )היינו 16 4,6 והיקפו 6 8/6 אלכסונו ד'על

 אמות ד' על אמוה ר' אכן , עוצבוה באמוההחשב, כל יהי' יהיב עוצבה באמהא שגברא נימא ואיחומשא(
 באמוה( לרינו אמר )דרבי הוי שוחקית ודאיחסוכה
 העוצבה על השוחקת )שיהרון הרשב"א לחשבון אפילווהם
 4a/eo 5 ואלכסונן עוצבוה אמוה 4 48/י(2:7,/1 רקהוא

 חומשא נכי בשבסר הלמורא אמר ואיך 17; 9/80והיקפן
 החשבון וכל , יהיב שוחקה באמה דגברא וע"כ ןסגי
 דייקינן כד אבל שוחקות.- באמוה הוא נברי הב"רשל

 אמרו רלסה , הן עוצבות דמוכה דז"ם ראי' ישאדרבה
 ש"מ אלא ? יתיב כולו ביעט הא , ורובו לראשוועם
 רק , כולו יתיב לא עוצבות וב~"ט , עוצבית הםדז"ט
 באן אין אבל , בזה ורא"ש ברש"י עיון מקום )וישרובו

 הפיסקים כל אך שתהי' איך הרמב"ם רעת ותהי'מקומי(.

 . להלכה הרשכ"א שיעורתפסו
 של וטשחות מרות להשוות כוללה.הערה

 שאין לפי , מאר קשה ומניני D~tD עםתירה
 כולם ערך בתלסור מצינו בי ואם . מהם שיורלנו

 ואסה פפח אצבע )כמו הארםלאברי
 שזברת"

 ולביצים,
 בימיהם עור שנתקטנו בתלמוד מפורש הביציע אבלע"ע.

 חייבין ועוד ר"ה ברש"י ב פו ושבת א פג)עירובין
 נתקטני התשתקץ וכיסי גה( שם הר"ןולחידושי

 עח-
 המקומית שינוי מלבר על'נ( ח"נ תשב"ץ )עןיוהר
 ועיין בזה, שהאריך מה מ"ז סי' התשובות חלק ב"א)עי'
 מצא בנופקי והנאון . שם( ומפרשים מ"ו פירכלים

 קיח( פסחים לסחצה)צל"ח ער נתקטנו ובמקומושבימיו
 אכרי נם כח.( קה וסי' ער לס" נהנה במע"רוכ"כ
 בח'ס הנאון דעת כי ואם טפח(י )ע"ע מאז נהקמנוהארם
 לפי רו"ד בכל המשחות לשער שצריכין קפא( ס.')או"ח
 וקשה כחיי( יבר הוחלפ לא עריין אכל הדור אותונודל
 והמשהות, המדוה כל אח אגביל ע"כ . לקילא ffv'לסמיך
 ה'פ, פופ מ"ח הל' הרמשים שזכר השעור)םעפ"ח
 אצבע וע"ע . בשיעורם דקרק עצמו ערות לפיאשר

 יצא  ועפ*ז , צאללפאריזי 0,8631 הנ"ל לפוחששיעורה
 681*0(=נ " )24 אצבעות כ"ר שהיא עוצבת אמה :לנו

 ואמה , )בקירוב( מ"מ 660 שהז , צאללפאריזי20,7144
 )24,6ח04681( אצבע וחצי אצבעות כ"ר שהיאשוחקת

 מ"מ. 671 שהן  צ"פב::21,1469
 עירובין שבת )לפין שאמרו האמה בינינית.אמה

 בינונית באמה רב( , וכלאיםום'כית
 שם בינונ?ה, ה? האמות כל רמ"א . מ"מ פי"וכלים
  אר"י בינונית אמה וכמה שאלו א נח, ובמנחות .מ"י
 והא אין. ? מינה דנפישא אמה דהוה מכלל ... כט(ו"מ
 על יתירה ... אחה הבירה בשושן היו אמות שתיהנן
 חצי עלי' יתירה היהה ]ואחת[ .. אצבע חצי משהשל

 כל לשיטת מאר תמוה שהדבר כ' פ"ח .-ובדה"ראצבע
 1'פ יש ארם דלכל בפיה שכהבתי טה לפי ,הראשונים

 והקטנה הנרולה הבינונית וההחלקות , שלו באמהשלו
 כט.( דילי' בטפחים דילי' אמה הוה אחר שלכלהוא

אא"כ-
 48,2, היו ובעוטר אחד להוסיף לנו יש לכ' ולכך מעשרים אחר משלנו גדולים היו מדבר רגיצי רייס כזה"ל איתא שם בר-ןכח(

 ררביעית שמצא כ' בתוה'ש כח.( . )לעשרים( לכ' ולכך , וצ-ל הכא איכא המוכח וטעות . מעט ויותר שנים להוסיף צריךא"כ
 והוכיח . ת"י( הספר )ואין ב אות ח' יר סעורה הנהגת בסידור יעב.ץ הגאון בשם פכ-ג ברה"ר הביא וכן . לביצה אפילו מגיעאינו
 ק:ז, סי' או"ח ח'ס דבריו )הובאו מאהבה בתשובה שכ' למח ראי' מכאן יהי' ואולי . משלנו גרולים היו חז"ל של שגודליהםמזה

 שנתקטנו כבר.מצאו , הגבנוב'י מלבר רבים אבל הי'. ברורו ארוך כי בנע"' הגאון מרבו ראי' אין כי , שכד( סי' יו-ד כהןמראה
 . חלה שעור סדירת של הביצים במספר הרוקח ברברי נפל טפת רק , הביצים נתקשו שלא לומר רצה בח"ם והגאון .הביציט
 אל כ"א , ידן על היוצאים הטים אל הביצים בחשבון הכונה אין ולרעתו , המרירה באופן הגאונים כל שטעו מקרוב רעתו חוהוהג"א
 בכלי נייחן אם מהזיקות שהביציםהמקום

_. 
 הביצים טסטר גירוש' שמצא שהעיד , רכו סי' nSrr הל' האועז עלינו נאמן אבל

 החוה'ש דהרי הח'ס על הקשה ברה'ר כת..( . והאחרונים הראשונים ספרי ככל וכיה . הרוקח לדברי מכוון והוא , המרידהואופן
 אמא שהרי כלל, נשתת לא ש:אטות אצבע, חצי משהי ,של על יתירה אחת אמות ב' היו שבמקרש ראטרו מהאהוכיח
 היינו סשה' .ראטת מפרש דהח"ס דאפשר , קושי' זו אין ולרעתי . עכ"ל כשמש גרורה חוה"ש וראית . שוות היו משה ושלהמקדש
 ,- והאמות מטפחים עדיין נתקטנו לאראז "סובר או , ס"ה לאטת בגורלה גם שוה שהיתה לא אבל ה'( גת )לאפוקי ו"ט בתאטה
 אפילו עליו תקשה לא האטור ולפי . הדור אמות לפי ולא משן אמות שהיו הה-ם מודה מקרש דבאמות , ממעבר היותר והוא ,או

 רמשמע . עכ"ל , הטבעיות האמות נתקטנו סומא דחשו משום חוא , ואצנע אצבע התצי דהוספת שמפרש אחרונה משנה בעללדעת
 . גרולח( אטה ע"ע , לבי על טתקכל לא הכי בלאו , בס"א שפי' )אלא קאי מקדש ראאמות התם דשאני ?- הדור לפי המשהות ראיןלכאורה

 . יט בה שכ"ל חטגיהש תקנו כבר ז avn של אמה 11 , בינונית אמה ואיזהו , סופ.י ב"מ כלים בתוספתא ראיתא ומהכס(
 אין )אשר זו הנחתו אין , אמה בע' שכתבתי מה ולפי כט-( ,- עירובין ריש רנ"ג בסי' , התוספתא הובאה שכן אוסיףואני
 .- טוכרושע טעם( כללה



 גרומה גדולה-אמהאטה16

 השאלה הי' אם . בינונית אמה וכמה שדלה זה מהוא"כ
 והוה , מפחים ששה ר"י השובה א"ש הי' אז אמהוכמה
 דשאלת אחרי אבל ... הנינא נמי אנן אף שפיראחא

 ששה ר"י השובת זו טה "כיגוניה" אמה וכמההתלמוד
 דהוה אלא מפחים ששה הוה לא קמנה אמה אמומפחים
 אי נמדדת מהיכן האמה דנסתפקו והירץ . קטניםש"מ

 לרעתי אבל קצה.- המנומנם עש"ל , מהמרפק אומהשחי
 , שלשה לנו כשיש אלא שייך לא דבינינית , דחוקפירושו
 לפירושו גם שחימי על רק הי' שהספק לפירושומשא"כ
 מנה, רנפיש אמה דהוה מכלל שוב ששאלו זה מהקשה
 נם . מנה דנפיש השחי אמת שיש ירע הרב לרעתהא
 לא במח"כ -אבל 2 זו קושי' מההלה הקשה לאלמה
 ר"מ בדברי נו"נ שם בנמיא . דברים של לפשוטןירר
 והשני בינונית אמה פזניר שהראשון הנ"ל, דבליםור"י
 וסבר כט..( ב א, צז, דף ע"ש . ה"ט ובת ו"ם בתאסה

 ושאל . סה"ט ויותר מו"ס פחזה היא שהבינוניתהשואל
 , שאל שפיר 1"ם היא דהבינוניה לו וכשהשיבו ישיעורה
 ולא בינונית נקראת שהיא כיון טמנה נרולה דהי'מכלל
 אמות הן מסנה רהנרולוה והשיבו ן היא ואיזהגרולה
 , בדה"ר הרב דברי ולולא פשוטים והדברים .-שושן

 . לכוהכן צריך הייהילא
 ר"ש, רש"י, ולרעת . מ"ט פיד כלים עיין נדולה.אמה

 וחצי ו"ט ובה , ואצבע ו"ם בה אמה פירושהורב
 בת רק דהיא הרמב"ם מפרש בדה"ר ולדעה ,אצבע
 הבין שכן מחניתן( )על מהרות בסדרי ומצאתי ע";, ,וים

 לא אכתי דלפ"ז עליו והקשה . הרמב"ם דברי אתהת"נ
 ]ברה"ר היו צרך לאיזה שבשושן אטוח שתיידענו
 הללו אמות דהשתי וכ' , זו מקושי' להנצל רצהכפה"נ
 התחפת, עם ששה בת באמה למדי ם י צ 1 ר ש כהע
 . התשבץ ישתוה ואיך , כתהו לבאר קיצר אבל .עכ"ל

 D~en דפריך הא לפירושו יקשה גם . הטוהים[והדברים
 הא קטנה, ואחת גדולה אאתת קאי אי ... לילוהרתי
 נומלין האומנים שיהיו כדי בסתניהן לה תרצוכבר

 בשושן שהיו אמות אשתי ואי , בנדולה וסחזיריןבקפנה
 לרברי הא לבניינא וחרא ., משנה מאי א"כ , ק"לפריך

 אמה, )וע"ע . כלל לבניינא בהו משהטשין איןהרפב"ם
 על זה כעין להקשוה , ת"נ הנאון לרעה ת"ל כונהיכי

 שהרשה ס"ה פ"ה נזיר להרמב"ם מצאנו ואם .הרה"ר(
 ההלמור כחכמי שלא בסתניהן חדש פירוש לפרשלעצמו
 שהביא מה רפ"פ רש"ל להנאין מלין ע' בהקרסת]ועי'

 צדק בשערי ומרס"ג , הינומא וע' מסמא ע'מהערוך
 שם התוי"ם ההנה כבר אבל . נב[ ס" סח"ר ד'שער

 דלא גימא ואפילו , כאן משא"כ , לרינא נ"מ יהאשלא
 ואולי . למשיחא הלבתא דהוה כיון , הרמב"ם לזהחש
 שלא רמכשירין, ק"ו מ"נ רפירש הגר"א של טעמי'זהו

 ועיין . ע"ז עליו תמה הת"י אשר , התלמודבמסקנת
 כאשר , כחלטורן שלא פירשו והרב הרמב"ם שנםשם

 כתב נחום בחזון ]אכן . והחוי"ט הראב"ד עליהםהקשו
 מצאתי ע"ש[.-וכבר , דהלכתא אליבי' דבריהםליישב
 . זו משנה פי' ניאה כך שכ' ם*ד פ"א תמורהלהרב
 שהעיר מי ראיתי ]ולא ffp~. , פירושו הכי בנמיאאב5
 כסדרי .-ועיין כלום זה על העיר לא הדה"ר אכל .ע"זן

 שנראה ומה . הרמב"ם דברי בפי' שכ' טה שםמהרוה
 .- אמה בע' כתנתי דבריו בפי'לי

 ורוחבן אמה אורכן משה שעשה גזרין גדומה,אמה
 ב, סג, זבחים נרומה באסה ..אמה

 . חסירה אמה התוס' וכ"פ ל( קצרה אמה רשוייופי'
 מלשון ופרשו נרומה אסף הנרסא היתה העיוךולפני
 כונת שם בתוס' ועיין . נרם ע"ע , תוספת פי'נרומין
 סה ולפי .- דחוק קצת לרעתי והוא , ופירושוהתלמוד
 בתוספתא )הנזכר גרומות אצבעות , גרם ע' הח"לשפי'

 , ערב מלשון המלה וגוזר קצרות אצבעות פ"ה(בכורות
(effv  דלא לפרש אפשר הערוך גרסת נקיים אפילו הנה
 אכן . רש"י כפי' קצריה"- *לאסות הכונה רק ,כמוהו
 נרומה. אמה ע"ע הערוך, ופי' גרסה לקיים נראה פי"בבנ"ר
 והיום נמורה, אמה בה הי' לא יים 3נל גמודה,אמה

 פ"ר יומא ירוש' , ומחצה אמה בההי'
 גומד מלשון כ' והפ"ם קצרה. אמה הק"ע ופי' ,ה"ר
 בכ"י לוסר להירוש' דהי' כ' פ"נ ובדה"ר ע"ש: ,ארכה
 הירוש' , כונתו אדע ולא ע"כ. , גמודה אמה בההי'

 והוא , גמודה קצרה-אפילו-מאמה ירה שהיתהאומר
 . אתמהה , נמודה אטה בה שהי' לזמר לו שהי'אומר
 שטשכש והוא תירוצו משום היתה כפה"נ קושיתוועיקר
 ומחצה אמה לדעתו והיא , נרומה וגירם הספריםאח
 פירושו, המיה וכמה . גרומה אסה p~p בר"ר, הטדרשבפי
 אמה בה הי' לא יום שבכל : או , ה.רוש' לימאדא"כ

 גדומה( )ולנרסהו: נמודה אמה בה הי' והיום או:ומחצה,
 אסה לשון תפס ברישא ולמה . הוא חד דשניהםאחרי
 דלאו וע"כ ? ומתצה אמה לשון ובסיפא )לגרסתי(גדומה
 ידה אורך הי' לא דבכ"י הירוש' וכונה . נינהוכהרדי
 , ומחצה אסה ארכה הי' יהיום קמנה כאמהאפילו

 . שפרשתיכסו
 )כן גרומה באסה אסו ממעי יצא יהולר גרומה,אמה

 ע"ע נרומה, איתא ולפנינו , הערוךנרמה
אמה

 ' גרומה אמה ד"ה ושש"י הוא כן ל( .- כ5ל הטבעיות' האסות עם עסק שם ואין , מלאכותיות אטות ושלשתןבטי-(

 ~זג-ובדיה
 . סצוטצמת אינה שגדומה מפורשת רעתו שאה . ע"כ מצומצמים אמה אלא לי למה גדומה ואמה כ' דתניא היינו

 שוחקת באמה אסה עובין ה"ב פ"1 שקלים הירוש' דטלשון וודע . פ5א וזה , מצוטצטת גדומה אסה פי' שרש"י כ' סוט'ג.וברס"ר
 : הפ'מ פ" באמת וכן , ע"ע שוחקת( אל )בנגור . טצומצטת או עוצבת החנו גרומה ראמה קצת נשנטע , גדומה אטהואדרן
  ו( וחשס' רש-י )בגמרא צ-ל שלדעתו שכ' בדה4ר יוע"ש הנ"ל[ ותוס' רש.י כפי' והוא , תהותה גדומה פי' .הק-ע ח3ל . טצוטצמתגרוטה

 ,ראטה שסובר משום הוא וכפה-נ טעמי פי' ולא .גטודה
 גדוטה-

 רש"י יפרשו ואיך , המדרש מדברי ונסתייע כסו , גדולה היא
 . גרוטה הערוך גורס ובטר"ש . גדולה שירושה שיהי' גדוסה גדם לטלה מקור טצינו לא באסת אבל . וחסירה קצרה אמה דהיאותוס'
 .- נטורה אמה וסיע י בפניםעיין



כפ קמנה דידי'-אסהאמה
 הרי שנה בכל ומחצה אמה וחשוב צא . נרומה(אטה
 אין . פ'"ב בר"ר ( שנה מאות ~לשש אמה מאוהתשע
 הולד נודל לירה ירחי השע דלמוף הטדרש שכונהס8ק
 ולת"ר , ומחצה אמה לשנה ומזה . )גדולה( נרומהאסה
 ואחרי . סהרז"ו בסי' ע"ש אמה תה"ק )1,6,600(שנה

 שבם' נמצא וסחטה אמה נדלו חדשן )י"בשבשנה
 שיעור והוא אמה tl,swel 1_--14 גדלו לירהירחי
 המררש שכונת יראה מעיין כל והנה .- נרומהאמה

 תינוק דאף , הולד יד( )= לאמה ולא , המדהלאטות
 ההיים שנ' כמו . רידי' באמוה אסוה נ' לו יש יומובן

 , הלז המדרש אח הביא פ"ה ובדה"ר . קפ"א ס"או"ח
 וסחצה אמה הוא נולר שהינוק שבשעה , הלשוןבזה
 אין ובאמה כהח"ם. דלא מפורש הרי וסיים . ו י ת ו מ אמ

 כהח"ס. רלא מפורש ואין , בטדרש זכר *מאמותיו"למלה
 . בזה והאריך , הח"מ ברברי ש*כוונה" כ' שםובדה"ר
 ל*כונהו" צריכין אנו אין שכהבהי, מה אחריאולם

 עירובין דידי' באמה שאמרו אמוה ארבע דיריי.אטה .- בפנים ע"ש , לה מובן כל איןאשר
 שגופו מה לפי איש רש"י ופי' א. ,סח

 הטנ"א וכ' , הארוכה 1 ה ם א ב אטוה ד' לו יש ,ארוך
 פירש לא אך 1 הזרוע דהיינו ב' ס"ק שס"טסי'
 ער מהכהף כהיינו התלסורית לזרוע כונהואם

 היר סוף ער סהקודא דהיינו רקרא לזרוע או ,הקורא
 פירש שלו בשו"ע  הנהרש"ז והרב כר(. הערה)ע'
 עד בל"א עללענבויגען שקירין סטרפקו דהיינורבריו
 דמן מסתבר והכי . אסה הנקראה הארוכה אצבעראש
 אמה (v~v פפחים נ' אלא נחשב לא הקורא ערהבחף
 . אטה ע' שכתבהי מה ועיי' ,שחי(

 טה וכן . הנ"ל המנ"א דברי הביא פ"אובדה"ר
 ... הי' ה 1 ם א עשר רבינו משה א"ר א סר, בכורזהדאיחא
 מום בעל רבינו למשה עשיתו א"כ לרב רשב"חק"ל
 הוא ראמה הרי , 1 י ה 1 ע ר ז ם גדול דנופו רש"יופי'
 המחובר ממקום היר כל אי להסהפק דיש וכ'זרוע.
 שיעור לענין זרוע קרוי האצבעיה פרקי סיף עדלגיף
 קודא שקירין המרפק שמהחיל ממקום דלמא או ,אסה
 )אף אחרון לשום מפורש מצאתי לא זה ורבר]וסיים
 ואשהמטהי' , בזה( המרברים אח , אח"כ הביאשבעצמו
 ע'רובין הרש"ש ודברי . אתר על שלו בש"ע הרברברי
 י הרב של לספיקי' מקור אדע לא ואנכי .- א[ ,סח
 חלק רק זרוע נקרא שלא ר"ת כהב התלמוד בלשוןכי

 רש"י טפירוש משסע דקרא ובלישנא , היד שלהעליון
 . הנ"ל( הערה )עיין ההחתון חלק רק כן נקראדלא
 זרוע לשון אין אשר , היד כל היא שמא נסתפקואיך
 כתב והרב ?- בהלמוד ובין במקרא בין עלי'נופל

 על שכ' , מ"ח פ"א אהלות הר"ש מלש.ן ספוקי'לפשום
 שנים : וז"ל בקנה ושנים במרפק שנים ההם דאיהאהא

 מוךדין, שבו הסרה קנה מלשון ליר המחובר עצםבקנה
 הוא דמרפק א , 6 מנחות התום' דברי להביאוהקרים
 שלא כדי לזה שהוצרך ונראה . בדבריו ע"ש ,הקורא
 ביה עד היד אירך לכל הר"ש כונה אולי ויאסר בע"דיבוא

 אכסעלהאהלע )*6186611( איישילא הוא מרפק וכי ,השחי
 התום' מדברי ראי' מאי א"כ אבל ע"ש. , רש"יכדעה
 לו הי' לא באמה אלא 1- כרש"י הר"ש סובראולי
 כ"כ בעצמו דהר"ש , מההוספות , ראיהו סטרחקלהביא
 באהלוה רשם מפק שאין אלא עוד ולא הקודא. הואשמרפק

 שנם ווראי סונר רק הקודא, הוא דמרפק יורה רש"יאף
 , מרפק נקרא מהיר העליון חלק דבל- כןן, יסבורהר"ש

 הערה (fv הרמצתם אוהה שקורא וכסו ממהניתן,כדמשמע
 א סח, ובסנהדרין א צב, שבשבה לרש"י לו ומסהברכר(,
 חדושי וז.ל איישילא. הנקרא לכהף המטוך קצהו אלהכונה
 , איישילא שקורין ... מקים רש"י פי' ובמרפק שם,הר"ן

 עד יוהר הוא מהפשט ומיהו . . סרפק נק-א שהואוהאמת
 טרפק נקרא והכל יר של הקנה עם הזרוע חיבורמקום

 . שם שבת לשון מרפא ועיין .ואציל
 ד"א. אלא לו אזן ... ברוך שישן מי מצוטצטת.אמה

 אסוה שלש גופו . מיה פ"רעירובין
 שלש גופו רי"א דר"ם ורנליו יריו למשום כדיואמה
 ויניח מרנלותיו מהחת חפץ שיטיל כדי ואמהאמות
 מצומצטוה, אסות ר' א"ב בינייהו מאי , מראשוהיומתחה
 נדולוה ולר"מ מצומצמות לריי רש"י וכ' א. מח,שם

 רלר"ם להיפך פ4 וברי"ף , מאמה יוהר יו"רדפישום
 פ"ם בדה"ר ועיי' . מרווחות הוי ולר"י מצומצמותהוי

 וכשאלהיה .-- הגמרא מלשון הרי"ף לפי' סמוכיןשעשה
 של ואמה מצ:סצמ:ה ד"א ... בינייהו מאי גורסשמ"ח
 שוחקה, לאמה קרש של באמה רכונתו ברה"ר ופי' .קרש

 תקרא למה וק"ק . ע"ש עוצבה לאסה מצוסצטהובאמה
 מבואר מב ובבכורות 1 קרש של אסה , שוחקת אמהדוקא
 בלא 1"ם בה בינונית אמה דהיינו , משה של אסהדהיא
 ראמה נימא דנין כיון קשה גם . שוחקה( )בלהייהרון
 לי' יהביגן עוצבוה ראמה ניטא ובין , לי' יהבינןשוחקה
 נקם למה א"כ . עליו ההא מה הבשן מלך עוגקשה
 לי' יהיבינן קדש של אמוה לך אמר אאם בלשני'רמ"ש
 לר"י ובין לר"מ בין הלא עליו", ההא מה מהב"שעוג

 ג"כ שכ' ובעה"נ השאלתות, יסביר ואולי ,- האהקשה
 האדם למדה , פירושא , ן א כ ד "מצוטצמה" ראמה ,הכי
 , רהלמודן ,דירי'" אמה והיינו , ארוך שהוא סחלפי
 ע:צבוה(, ובין שוחקות )בין 1"ם בת היא קרש שלואמה
 וזה . מפחים ששה בנות המקדש אמות רוב היו בןכי

 , דיריה באמה יו"ר פישוט כדי רם"ס השאלתוהשסיים

 )יאולי , רירי' אמה היינו דר"ם מצומצטת דאטהלפרש
 ההבנה(. קשה לשונו אך שאלה, בהעסק הרב נם לזהכיון

 הלבה או דיר" באמה כר"ם הלכה אי הי' רם"שושאלת
 . כר"ם ר*פ לי' ופסק , ו"ם בת קרש של באסהכר"י
 פירוש לפ. משא"כ כר"ם ר"פ פסק דעכ"פ שפיר אהאובזה

 פי' הרמב"ם נם ואולי .- כסאן רלא ר"פ דאהאכדה"ר
 שבת מהל' פי"ב שפסק מה שפיר יאהא , כןהסוני'
 כ"מ )עיי' הראשונים בזה נהקשו אשר כר"םהלמ"ו
 . אמה ע"ע עוצבת.אמה כוותי'.- סובר שר"פ לפי כן דפסק , שם"ט( סי' או"חוב"י
 פיזז כלים , בקטנה נוטלים שהאומנים קטנה.אמה

ס"ת
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 ננד קטנה שהיא רם בה דהיינו פרשו הטפרש.ם .ס"מ
 דהא קשה אבל .- אצבע וחצ. 1"מ או , ואצבע ו"םהבת
 פ" מסתבר ע"כ קמנה, ולא בינונית נקראה י"מהבה

 . אמה ע"ע , ה"מ בה היא שהקמנההרמב"ם
 . אמה ע"ע שוחקה.אמה
 המבואר ולפ' . מ"מ פיס כלים עיי' משה. שלאמה

 היא א , צו ובמנחיה , במפרשיםשם
 . כח.. הערה ועיין .- ה"א פ"ו שקלים ירוש' ועיי' 1"ט.הבה
 ברה"ר שלרעה . מצומצמה אטה ע"ע קדש, שלאמה

 24,6 )רהיינו שוחקוה ו"ט הבתהיא

 אמוה ב' רק במקדש היו לא לרעהו כי אצבעוה( 26או
 הנן לא שלש , תנן ש ד ק מ ב היו אמוה ב' דאגןהללו
 שמצא ואף ס"ט(. פי"ו לכלים שציין וע"ש , הרב)לשון
 במשנה באמה להרצם-אבל דחק , לדבריו סתירוהכמה
 מפרשים( )עיין הבירה בשושן היו אמוה שתיאיתא
 . טפחים ו' ובת ה' בת עור שהיו אפשר במקדשאבל
 אפילו אלא ה"מ בה היא כלים דאמות לר"י מבעילא

 והיסור והסובב והקרן הזהב מזבח הי' עכ"פלר"מ
 שכ' ג' אוה בפה הרב בדברי ]ועיין . ה"מ בתבאסה

 אמוה דשהי והרש"ש , הרד"ל העולם אבותשהרעישו
 לא ואנכי . עכ"ל , שנינו לא שלש שנינו, במקרשהיו
 הגאונים הנהוה DV , ובמדרש . כזאה הרעישו אי'אדע
 )ווילנא לפני אשר ,הללו

 תרל""
 .- לזה[ זכר מצאהי לא

 )המכרה מהם קדש של ראמה לפרש יש שפירבכ"ז
 )וכמו הבינונית שהיא לפי , ו"ם בה היאבעירובין(

 . הבל( מצ:מצסת אמה בע'שכתבתי
 , הביקין אמה איבה קירא הוא ילטה תביקין.אטה

 רימ"ז השעיה לפי . פל"א ברירמדרש
 עה"ש )עי' מצרים של גדולה אסה , היבינית אמההיא
 .- בזה אחרה דעה המדרש למפרשי אכן . אטה(ע'

 וארבע , ארכה אטוה הטע . . ערשי .. עינ איש.אשת
 נ-יא( ,דברי' איש באמה רחבהאסות

 מה לפ' אמה או , דידי' אמה כמו היא מפ"א דעהלפי
 רצ"ל א' , סח עירובין בתלמוד הנזכר אדםשהוא
 . ברש"י ע"ש שלו. )=זרוע( אמה אורך לפיכאו"א
 הרגם וכן , עינ באמת איש באמת אגרה במדרשוכ"ה
 שם אנדה המדרש על קשה קצה ולי דגרמ". באמהאבה"י

 אנשים ]ושאר אמוה השע גדול הוא שענק נקטשמתחלה
 גליה נקרא שלכן כ' ואח"כ . מאמהו חד כל אמוה[ארבע
 השען ]1 טתשע גדול שענק לפי יז-ד( )ש"א הביניבאיש
 , וזרה אמות שש אלא ה" שלא בינוני הי' והואאסות
 הי' וזרת אמות וב' אחר מארם גדול הי' וזרת אמותב'

 דבל המא אם רק יתכן לא הזה והערך ,-- מענקפחות
 של אמוה כהרי , פפחים 1' בנות והיינו הן שווההאסות
 ו.- ת ם א ב ר ח ל כ ד כשניסא ולא שזכר( בינוניאדם
 ]בה אמה חצי הזרת את שחושב מזה, למדנו אנבודרך
 , ו"ם[ בנות הם נליה ושל עוג של שהאטות נימא אםו"ם,

 1ה פ4 דחה מ סי' רם'ע בשוות אכן .- זרהוע"ע
 נמררת ארם כל קומה שהרי מום בעל לעוג עשיתדא"כ
 . תשע ולא , דיד" ד"א יתך ובפישופ דיך" אמותבנ'
 אדם בצלם יהי' לא רא'כ הוא נם שכ' ראב"עועיי'
 , מום בעל הי' אם להו אפפת מה ארע לא ]ואנכיכלל
 לב"ב בחי' הרמכ"ן כ' וכבר , ארם צלם לו הי' שלאאו
 בשם רצ"ה סף והריב"ש הרברים, אלה הנדת בשם ,קא
 הוצאת אר"ז ממררש בלקוטים )נדפם רבה, דבריםאלה

 הי' מנוול רשב"ל דאסר כס( אות ב' פ' הרמ"ה וויעןהרש"ב
 גם בכ"ז . ע"ש ה", הבריות מן משונה מנוולה שברי'עוג...
 ה" לא , יריו לאורך קומהו שבערך קצת משמעהתם
 הוה, כמה ידעינן מנא קאמר דירי' באמה אי ועודשימי[,
 כונת לרעתי )וזהו לפרש אלא למהום בא לא וראיוקרא
 דעתו ולכן , ללמד( הכתיב בא מה כי : שכהבראב"ע
 מראש , בינוני ארם של היר כל אורך הוא איששאמה
 אונקלום שתיגם מה וכי , השחי בית ער אמצעיאצבע
 שבונה כ' והימב"ן , 11 לאמה הכונה נ"כ מלך""באמת
 המפרשים כרעת והוא מלך, שהי' עצמו עונ לאמהההרגום
 איתא זוטרתא בפסיקהא אכן , הערך בריששזכרהי
 שמפרש נראה , ומפח אמה מלך באמה אישבאמת
 היא איש אמת רמ"ע שלרברי אלא כרם"ע. ההרנוםאת
 ניבא אפילו , הפסיקהא וליעה , שח. אמת y~p ,י"מ

 וטפח אסה ההי' לא עכ"פ ו"ם בת לאמת כונהושבאמה
- מ"טיותר *  

 מא-ח( )יחזקאל אצילה אמוה שש אצילה*אצת
 ובפי' שם ורר"ק , אצל ע' , רש"פלדעה

 לא( השחי ביה ער המגיעות אמוה הוא פירושו ,ליחזקאל
 ואחרים שח'. אמה y,,y , י"מ רמ"ע ערוה לפי היאאשר

 , בזה אתרים פירוש.ם עור ויש . 1"ם רק שהיאסוברים
 .- טקומם כאןואין

 ושל , מפחים ששה הבנין אמה רי"א הבנין,אטת
 ריש עיין . מ"י פי"ז כלים חמשה,כלים

 ריש ער הקורא מן נמדדה ו"ם בה שהאמה , אמהערך
 זהבה , והאצבע היד בפשיטת אמה, הנקרא אמצעי,אצבע

 מנחזה כ' ורשויי .- היר להוך האצבעותה"מ-בכפיפה
 . והכלים הבנין אטוה כל מודדין ממנה אמה זו ,יא

 הבנין אמוה רק דהרי צ;"ק, וזה ה'. בכתוביהונ"נ
 יר"ם אליב" כ"כ ואולי . כלים אמוה ולא סטנהמוררין
 היו כלים( של )אפ.לו האמות רכל במתניהןשסיבר

 פ"ה ברה"ר שכ' טה דלפי ודע .- ו"ם בנוהבינוניות,
 הקטנה האמה שמקור נראה ב לב, מוכה רש"ישמדברי

 שנהם טפחים שששה קשים ב"א שישנםהוא.משום
 הנ"ל רש"י דברי אחי הוי , עכ"ל בינונים, ה"ט רקהם

 מה רש"י בדברי סצאהי שלא אלא , כפשומושפיר
 .- פעם" בלל מסהבר לא נם בשמו. הרבשכותב
 . הבנין אמה ע"ע כלים.אמת
 עשרה בה שחי אמה מזניר החצ"ם שהי.אשת

טפחים
 ראציל בכ.מ ההוס' רעה אבל א. צב, שבת רשיי וכדעת . השהי בית הוא מרפק, שתרגומו דאציל לשיניהם והיא ,לאו

 * כן לפרש להו א"א וא"כ , קורא הואכמרפק



יאנבג-אסיטון
 כל לדעת אבל מ"ו. פ"נ לתמיר ומצייןטפחים

 פ"ל דהור ועיין . הטרה לקנה שם הכונה איןהמפרשים
 , המרה לקנה דסתניהן שחי אטת חשב הוא שנם ,סשנ

 דאחת דפירוווא לנ ב"ס בשם"ק איהא שכןוהביא
 , השחי עד נדול דד' דהמפתח , השחי לאמתפרדת
 ולא "ק בשם לזה זכר אין אבל . הוריוה סוף לירוש'וצ*ן
 שמהלשדן מלבד . שם( כשס"ק נם הובא יאשרבירוש'
 בשם"ק כזאת כתוב שמצא נימא )אפילו בדה"אשכותב
 לקנה , כזאת מלאכותיה אמה שהיהה ראי' איןובירוש'(
 אמה היא איש אטה שלי ג' סי' רם"ע n~teD1 .הסרה
 רא" אין ג"כ הסיר, בססכח ששנינו כאותההשחי
 הרב שלערן לי וכמרומה , כאלו מלגכותיוהלאמות
 כי , ברה"ר להרב הטעהו מנ מט, פרק טהרהבמקיה
 נמררת מסהמא האסה כי , שם הוכיח טהרהבמקוה
 , היד ל לב קרא כמהניתן דהרי השחי, ביתמן
 ו אלימתא ראי' לכאורה )והוא ה ם א , השחי ביהעד

 או , דמי;ניתן לאמה דקרא אטה בין שנחלק לאאם
 בירוש' דפי מה שחי,-ולפי לאמת , מהם אמהבין
 ודאי - אמה" אשוחה שה" , השחי לאמה יוררמהו
 שהיהה סטם להוכיח אכל . מהתם( ראי' כלראין
 שרצה כמו היד, אורך כל כמרת מלאכותיתאמה
 הרש"פ מדברי ראי', יש ואי .- אפשר אי , בדה"רהרב

 , דקרא אצילה, אסוה את כן פרשו שהם , ראי'והרד"ק
 . ע"ע השחי, מביהדהיינו

 האורך שם כוהב רמ"ע דגם כאן להעירוראיתי
 לחלוק כ' וברה"ר כהחצ"ם, י"ס, הוא , מהשחי הידכל
 אם ובין י"ט שהוה מלמעלה הכהף מעל נמרוד אםבין

 , נ'( אות פ:נ )ע"ש ומחצה שמינה שהוא מלמטהנסדור
 משמע י"מ הוה שח." אדאמה שנ' רם"ע מדבריאבל

 ובכ"ז , השחי סביה מלסטה המדירה עלדכינתו
 שרצה מה לההקיים אפשר אי ומעתה ייפ.חושבה
 שוחקיה, ,"ם ראמה.בת התוס' שרעת לזמר )פ"ח(בדה"ר
 ]עיין היר אצבעות פרקי ער בכהף שמושרש מטקוםהוא
 לא.( מפח 6 ג/ז הוא וכי בזה[ שקרמו פמ"ד טהרהמקוה
 , מהרה כמק.ה הרב ןועל מזה. יותר הוא הלז האורךכי
 כמו , הטפחים שיעור את מגריל דהוא , זאת הקשהלא

 . בפנים[ שם למעיין זה כלשיהבאר
 דאיהא שמה כת' , החצ"מ וקדמו , בדה"רוהנה

 בטקדש היו אמות שני פל"א לבר"ר רש"יבפי'
 )?( וטפח מ"ט ואמה , מיץ ואמה מה"מאמה
 ולענער , שח. לאטת !"ט בת הגדולה בהאמהכונהו
 מו"ס ואמה מו"ס ואמה וצ"ל הוא הדפוספעות
 וי'( ס"ת פ."ז בכלים הנזכרוה האמוח )והיינוואצבע
 , מז"ט בינונית היתה וזו רש"י סיים שהרי לרברוראי'
 ו"מ הבת זה לפני נזכר לא הלוא הישנה הגרס'ולפי
 : שם משה בידי לדעתי וכצ"ל בינונית, היהה לא נםכלל,
 מפחים, ]וזן )י'( ושל ומדל, ו"מ של ואחה ה"ט, שלאחת
 סעהיק ואיזה . )וגידל( ו' של ר"ל , בינונית היתהוזו

 בסיפא. "וגודלי מלה הוסיף ו' במקום יי לעיל ש9-אטועה
 סל"ם אזל אנגנא, סר לישתי אנפק8. אנמנם,אנבא,

 קדושין אנפק, ... למיסרלמר
 חיי דחמרא אנפקא ב. קט, שבה אאנפק רקיימא עד א.ע

 א פין בקם אנפקא, ומשהה רפהא סכרך נ, סט,נימין
 המקומות. אלו בכל רש"י שפי' נסו רביעית, שיעורןכולהון
 אנבנ דקשפקיא אפהחא כתוב ב נח, בב"ב מפורשוכ"ח
 רשנ"ם( חד, דהכל אנטל הם ואנפק )אנבג אנטלאנפק
 נפלא( )וע"ע תורה- של רביעית זה 1 אנטלואיזה

.. 
 וקטנה, גרולה אנפריאות שהי עשה אנפייא.אנפורא,

 שקלים פ' ובפדרוכ פ"בבטד"ר
 הרומיה המרה היא החצ"מ לרעת . אנפוראותאיתא

amphorbחשבון שטר המיספי ע"פ פי' המת"כ אכן 
 , מל"י והיא]החיילות[

~vapop& 
 , פערצייכנום בעריכט

 . בלעם גם כ"ח הראשון ולרברי וקאהום, לאוועי'
 וכאשר , שם הדברים מהמשך כנראה ססהבר,והכי
 בע' הח"ק ואחריו , לפסיקתא בהערותיו הרש"בהוכיח

 . כאן ענינו אין ולפ"ז .- פ"ל ממד"ש ,אנפורא
 פ"א מע"ש , אסימון על מע"ש מחללין איןאסיטון,

 איהא ב' מז, ב"מ ובגמוא . בכ"מ ועודמ"ב,
 שמפרשו ]נראה בסימן הניהנוה מעות א"ר -אסימוןמאי
 בה"י- נ יז, שמות עיי' אוה- של הינום הארמי מימןמל'

 אר"י . . זו[ להוראה , וסררשים בתלמ!ר לרובהנמצא
 עליו שאין כסף אס.ס!ן פי' הערוך וכי . ע"ע ,שילסא
  ורש"י e~nuY. עיקי0נ אם.סן לכסף קירין ובל"יצורה
 יכ"כ , צורה עליו לצור הסיכן ;ניל זוז שהוא שם ב"מכ'

 והיא , צורה בו נקבע שלא כסף ב מ,ברכות
 ממבע שהיא אתיים בשם הביא והנמק"י Sat~ovמל"י

 שם שהוא אפשע ולפ"ז . צורחה )נמחקה(שנשהקעח
 נב, שבת הא, מקמי הא )ממי מחוק שפקס סמאמהפעל

 הסלה(.- )לבנין בסיף ונ' בריש א' בת'ס' בכ"מ(. ועורא
 השקל דשלישיה כהב מ' ס4 נמו"מובשו"ת

 וארבעה מטבע המי"ל[ הרב בהערות ע"ש ג"ש 106]_1','
 הרב והנה . ושלכם שלנו בטשקל אסימין !שליששהוהים
 השבילהמו"ל

 לבא-
 לדרהם מטבע בסלת הגאון רכונה

 שפירש מה אבל 106ן, 64=2/3 " 6/"1 ]כי ג"ש מ"רבן
 שהאסימ.ן על !סמך , שעירה למשקל כינהושבאסימון
 בכפי"פ שכ' מה ועל , פ.לסא ר"י לרעה היאההלמודי
 קשה הוא , שהרה משקל הוא זמנו( )שלשהפלוס
 ההלסודיה שחפילסא הבפי"פ רעת על עלה לא]ולדעתי
 על רק התלמיר מן נסתייע ולא , אחת שעירה אךמשקלה
 רעוע,הן.נם למעה פ!לסא מהשם ננזר שאולי פ.לםהשם
 אחרי הכא שעירה המשקל בעינן צרך לאיזה אדעלא
 cYe1 - מכיון נ"ש 105 1/3 הם )ררהם( מטבע 10/6כי

 דחוק לרעתי , לזההרב
_. 

 אם.מון ושליש של ויו ואזלי
 שלישית כי הנאון וכונת . המחלק ויו אלא החבור ויואינו

 שלנו במשקי אויימו; שליש או , טטבע 0/6י הואהשקל
 , ג"ש 820 משקלו ' ה שלהם האם'מון ובי .ושלכם

דהינו
 . קוף על גמל בחילוף זה( לפני ,הנשר מלסו-ר או , קאהוט מל"פ 3 ,ע0גזעש. ambiga &~r1iov2. ובכרומל"ט,
 . ספח 6 ג/1 לדעתו הלז אורך יהי' שם לפירושו גם בכ"ז זה מפירושו התם בו שחזר שאף בפי"א שם וע"לא.(
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 ולפי . אונקא ע"ע התשב"ץ שזכר האוקיא חצידהיינו
 שנם אפשר , פולסא בע' ואני פלס ע' הערוך שכ'0ה

 שקל כמשקל משקלו הי' )=:6ולסא( ההלמודיהאטימץ
 מע"ש כסף, אספרי ר' רמ"א ... סלע הפורםew~. .- ע"ש , נ"ש ש"כ ,הקרש

b~b.שרה"נ כ' הערוך . מ"ו פ"א ועריות מ"מ 
 ]וע"ע , כסף של חתיכות ופירושה סל"ע , אצבריגויס
 ויש נדולות.;. טמבעוה יש בכ"מ הטנהנ שכך שכ'נרע
 לא ועדיין , למפבע[ חהיכוה כ' או ממבעוה,ם"ושברי
 , בל"י דרהם שהוא נ' לעדיות ובפ.הם"ש . שוץנדע
 לסע"ש בפיהם"ש %ה בר"ג הרתקת שהודיעני מה)4כפי
 אספרי כמה יורע ואיני סיים אכן , הערבי(בנוסח
 הלקים לח' נחלק הכסף כ' והערוך . צע"ק( )וזהבסלע
 הכסף שהגיה מלין ערך תו , אספרי נקראו חלקיםד'

 הח"ג מצא וכן אספרי נקראי לב( חלקים לה'נחלק
 נרע לא ועריין , ועה"ש 66 רף ח"א הרצ"ב ע' ,בכ"ט
 שכונתו ומסתבר כמף במלה הערוך כוון ממבעלאיזה
 הממברים כל' עפ"ר כסף סתם של כפירושא ,לרינר
 כ' הרב, והנהת פירושי לפי , הסלע ויה" . כסףע"ע

 א' )או דינר חומש שהאמפר מפורש הר"ש וכ"גאספרי,
 , בסלע 0כ' א' שהוא , והרא"ש הרב וכ"כ בסלע(מכ'
 דינר היטשדהיינו

_. 
 להח"ק שמצא לפ. בע"ס והרב

 הוא שהרינר - ובכפו"פ דרהם, הוא צענד בל'שאספרנא
 שהאספר החל.ם לכן לג( קורפ פחוה וחצי ררהםלערך
 והסכים כן, כחכו שלא והרא"ש הריש על ותמה סלע,חומש
 נזדמנה להרא"ש וכי סלע חומש וצ"ל פעית נפלשבריש
 לשיעור זה שיעור שמשוה וע"ש , בר"ש מימעתניסחא
 לא איך הכפו"פ, אח ראה אם הנ"ל.יהפלא רעריוההרסב"ם

 ךוכ"ה לי בסלע מכ' א' שהאספרא סר, רף שם שכ' מהראה
 בימיו[. עדיין נדפם שלא אלא , צדק מלכי בן מהרייבפי'

 המעה את נם קורא שכן , ראי' אין הרמב"םומרברי
 רבריו הבין שכן ונראה . פונדיון ע"ע , דרהם סינר()1/6
 : שם במע"ש הרנם ולכן זרעים לסדר המעתיקגם
 דבר אלא ואינך והר"ש להערוך היסב"ם בין ]ואין .מעה
 וממקום לזמן מזמן האספר שישתנה משום ואולי ,טועם
 בסלען. אספרי כטה ירע שלא שכ' וזהולמקים,

 ובסי' סע"ו רצד סי' יו"ר שן-ע הכ"י נם כ'וכהרמב.ם
 שם )ועיין . נ"ש מ"ז מעה הוא שאספר סקל"דשלא

 יוני(. אספר ר"ל עיפומאני או אופטאני, אשפירושקיראו

 וכ"א ל"(. המעה אל שוים ושניהם עיע4 לבן, ע"כשפג-ושו
 היינו , אספרי שבד' מחניתן ופירש שם עריותהראב'ר

 יק. דינר, 8/' , אספרי ובב' כסף יקח ., דינר%

 אספי חלקי שה' להלמן וקשה : ע"ז כ' והה'ק .טעות
 ושש אחר, סלע נ"נ הם דינרין ור' אחר, סלעהס
 , שח מהו אדע ולא , עכ"ל אחד רינר נ"כ הםטעה

 עליו מקשה והוא , דינר הם אספרי שו' אומרהראכ"ר
 סלע, הם אספרי שהי הע"ס פ" ע"פ הערוךסרברי
 ]ם שלרעהי מה מלבר ש רמי קא אנברא נבראוכי

 ראה"ק שנס ודע . סלע לא דינר הם אספרי ה'להערוך
 : וז"ל דינר חימש שהיא מפבע טזניר לפח"קביוצרות
 ורבי" בקע חציווהסלע

 שתי והמעה טעות חמש הזוז נמצא סעה זוז("1 ותמשו לפלנ מתחלק והיו ית
 שהוא הלז הדין נ"ב שבאיסר )רצ"ל דת באיסיפונריונות

 , רת ואיסר וי"נ מעה. 1/2 שהפונריון כמו , פונריון*/1
 הכקע נמצא פרופות שמנה ער עולה והאיסר תר(והכל
 עולה רבן מאות ,לר' קרוב )רצ*ל פרומות מאוהכארבע
 ה' עולה המצוות שיעורי חשבון ולפי , לקמן עייןשפ"ר
 חומש לפנינו הרי הכי(, משמע הלשון ואין מכווןפרומות
 מריש המצוות בשיעורי שהרב אלא . בדבריודינר
 שהוסיפו ק-רם היינו , תורה של זוז על שקאי ,דבריו
 )רחוסש תלסורי דינר על ולא , שהוה הספבעעל
 בדברי כראיתא מעה ולא מעה, 1 1/6 הוא הלמורידינר

 הפונדיון רלפרושו לי מסהבר בלהי פרושו אבל ,ראה"ק(
 )וע"ש מעה 2/6 ראה"ק אצל היא מעה, ב"ו בתלסירשהוא

 פונדיון 46 היינו , ואיסר פונדיונות שתי והמעהשמפרש
 והאיסר , לעיל( עיי' כן, לפיש א"א באיסר, הנים'אבל
 במעה סם' א' אצלו היא במעה סל"ב א' בתלמורשהוא

 קורש של שקל בחצי מש"כ א' גתלמיר שהיאוהפיומת
 , בפנים שם כ"ז עי' , שקל בחצי מת' א' אצלוהוא

 לפלנ, מתחלק והז.ז וכצ"ל ראה"ק ברברי נפל שם"סעכנ"ל
 שמעה מעתיק ]וא.זה פונדיונוה שתי והמעה ומעה,וחמש,
 לסיף ומעה, תיבה טראש הו' שהטיל מעה, וחמשווקרא
 דלפ"ז לו קשה שהי' מח הצר טן וחמש-צחןהיכת
 בפנים[ זה הכניסו ואחייב טעית" חטש הזוז"נמצא
  הערוך וכדעת הניולו לאספרא הזוז בחמשוכונתו

 . איסתירא ע"עאסתירא .- כוותי' שסבריואינך
 .- שניהא איסתרא ע"ע צוניתא,אמתירא

 וש"נ א סד, כתיבות דזוזא פלגא אסתרא אסתרא. להלקן שוה , לבן שפירושו arpov& שאספר החצ"ם דעתוכן

 "ד' שהמלות נשנש ע"שלב(
-'atp~n 

 ,וראה לדי( כסף בטלת הערוך כתת כי להלן שאנתוב מה ויפי . טמקוטט העתיק
 בע' לדבריו מכוונים כאן דבריו ויהיו לטת או לכ' והסלע , חלקים ד' או לה' נחלק רהריגר ורצ"ל שהיא כמו הגרס' לקייםלי
 מטבעת על אלא קורט פחות והצי דרהם הוא שהדינר כ' לא הכפו"פ לג( .- ט"ו בטקום ט.ז צ"ל שם גס וכי . שזכרתי ,גרע
 .- בזה( הרגיש שלא בע-מ הגאון על )יהפלא . 68 דף בכפו'פ עיין תלסורי כסף דינר sy ולא , כנען גארץ בימיו שהיתהזהב

 שיהי' ונחשוב , ומשהו חרוב גרעיני שבעה כהיקלו זה יהי' וא"ב , מעט פחות כסף דינר חצי ששוה ושסעתי הרב ז"ללר(
 ג"ש, כ"ח הם ג"ש( ד' הוא )שכאו.א ג"ח 11' . ג"ש מ"ח הוא דינר דחצי , איגרא מרפסין והדברים . ע"כ אספרי עשרים שוההסלע
 ואני סתוסט הדברים ועדיין . דרהם תצי הגיה והחרם ז שיעורם משוה ואיך ומשהו. ג"ש י'ט הוא נ"ש( שטד )שהוא בסלע מכ'ואחר

 כ' לרן סלע, 1/20 רק הוא האספר אכן סלע.- 1,18 ררהס חצי ויהי' ע"ע. סלע, 9/נ אל גמחירו שוה הדרהם והוא:אפרשם,
 של סיגים כסף ~28 = .19,2( טלף או , נקי כסף ג-ש ),884/2(_19,2 הוא סלע "2,נ והנה ,-- דרהם מתצי מעט פחותשהוא
 צתך הרבר שוריין הדרהם טחטר , ומשהו ג"ש( )_28 ג-ח ז' שהוא כ' לכן . ע-ע ,הדרהם

 נריר._
 קורין "ובל"' כ' במ.צ הר"י גם לה(

 ועור וב-י , רב לחם מהרשד"ם, בשו.ת והנזכרות כן, הנקראות למטבעות ם, גי ב ל במלת שכונתו מסתבר )ואםכי אספרי" ים נ ב לל



 אצבע -אפה
 . אימתיראע"ע,

 איפה. ע"ע ו_.ב, . ה-יא ויקרא האפה עשיר"אפה,
 ועביו , במקרא פ"א רק משיחה צהור נזכרהאצבע*

 נהבאר ולא , נב-כא ירמיהו אצבעותארבע
 נתבאר לא שם ונם במשנה א"פ נזכרה וכן . לי(שיעורה
 סיפ"ו ב"מ כלים בהוסשהא דאיתא ומהא .שיעורה
 כללם )ע"פ לנו יצא טפח, יהקיפו אצבעוה ב' הסרדעעובי

 שלש ברחבו יש טפח בהקיפו שיש כל ב יג,עירובין
 ההוא כי או , מפח שליש הן אצבעוה הס' כימפחים(,
 הזרת, זוטרהא, אצבע דהיינו - הטפח ששית היאאצבע
 הזוטרתא, אל וכונתו מהם אצבע אר"ר וכן - מפח1"ע
p~p1 אח"ז היכף שם בתוספתא שאסרו איגרא . אסה 

 אצבעות סד' אצבע ב לפ, בכורוה בתלמודןוהובא
 טפח ע"ע , ברברבהא או )בהן( בנודל והיינו ,בטפח
 1 הלבתא למאי שם בגסיא שאלו בבר אבל ,הנ"ל
 אמות ב' לענין והוא ציצית לענין ח"א אטוראיונחלקו
 משמע א"נ , חל"ח שבין בשר לענין וח"א לז( שישןשל

 ב"ח ]יעי' בטרח .0ד' אינה דוכתי בשאר סהםיאצבע
 שמהם שכ' הב"י על זו ממוני' שהסה רפ"נ פי'יור"ע

 פי"ג אהלות ראיתא מהא וכן נודליח, הן בש"מאצבעוה
 שאצבע ג"כ טשמע , הגודל רוחב על אצבעים רוםס"א
 פ"ר המים שער להראב"ר בעה"נ בם8ר וערן , נוילאינו
 קאטרינן דמדלא ו דטקיה חיזרוה אצבעוה .שהי לעניןשכ'
 אכן . קאמר הבינונים באצבעוה שם"ם אצבעבאיזה
 לעיל( )עי" גודל הוא בש"מ אצבע שמהם הב"ייעה
 שטוהחין האצבע , ה"ב פם"ו נ"כ ברסב"ם טפורשוכן
 לה( בהן הנקרא והוא הנידל הוא כולה התורה בכלבו
 לחי( בכ"מ בו שמשערין האצבע הי"ו פחז שבה בהר'וכ"כ

 סי' ע*רובין הל' באדש וכ"כ יר sw אגורף רוחבהייני
 הוא ולכאורם לפ(, את"ק בשם עירובין ריש יבהנ*אקכז
 פפחים רביעית רשיעור הסיני' על מסכו ואולי לט.(המוה
 שם המבואר ולפ-ח אצבע סתם ר"ח שאסר בקיפ,

 )אכן נורל, הוא אצנע שסתם  D~et , לגודלהכונה
 בכירות , ששאל דהא יסבור שהרמזתם עורונ"ל .- רש"י( לפני הנרס' היהה וכן , ברנרבתא מפורשינ"ש
 כוונו הלכתא באיזה הכינה אין הלכהא, NDS' ,שם
 אשר במשסע יהב )שאז הגורל אל אצבע בסהםחז"ל
 איזה על השאלה רק גודל( איננו דוכת' דשאר אצבעסהם
 רשויי שנם ונראה לט..( זה נשנית ברייתא אוטשנה
 הכא וקאמר : במפח מר' ר"ה שכ"כ , כ; הסיני'מפרש
 שכ"א בטפח מר' א' אצנע חכמים דהזכירודהיכא
 : וז"ל הלכתא למאי השאלה על להלן וכ"ג .בעינן
 : הל"ל הכי והרי ע"כ. , אצכע הזכירו הלכהאלמאי
 אלא , מרב"ט א' האצבע שיהא בעינן הלכתאלמאי
 מדנ"פ, א' הוא סהם אצבע שכל דעתו שנםשם"ם
 שנזכר נרייהא, או סשנה איזה על היא התלטורומאלה
 . 11 תיספתא נשנית , אצבעבה

 ר"ה ב מא, מנתות התום' נסתפקו הגידלוברוחב
 מה יז סי' דעעשובוה חלק אפרים ביה ועיין , ננורלד'

 פ*פ ס"ת הרטב"ם אחר נמשכים ואנו בדבריהםשהאריך
 למעת ]רצ"ל הכימני אצבע הוא הגורל רוהב שכ'הל"פ
 פס"ז טהרה מקוה ולרעת בינוני, ארם של הדלחוה"ש
 קמן ולא נריל לא , האיש לאברי בינוני במלהכונתו
 כ' מנחות ריש להר"ם המש' פי' ובהקרמת ,מערכם
 ס(ן בדבריו שניהם דברי לכוון ויש , כברייתה בינוניתמ"ר
 שעורוה שבע רחב ומצאניהו בשיעורו דקרקנווכבר

בינוניה
 הוא 'שהאמפר דעתו הנ"ל(-בכ"ז ההע"מ וזפ" , מראיתם לבן שם על כן נקראות שכול; נראה קו-מ"מ ס" מהרי'ל גשו"ת ועי' ,אחרים

 סתום נלטוי ואולי לו( . טזה( ם ' ל 1 ר ג עור ם ' נ ב ל שיש וטורגש, גמל ע' )ועיין בפנים.- מעה-כאמור ולא , מעה( 1 )5,.1 דינר1/6
 העז( פיה ~סעשה"ק וברמג'ם ב( נק )זבחים וגתלמוין מצורע( ופ' ויקרא )פ' בספרא שמפורש רמים מתן של מאצבע ,מהמפורש

 הקרא כונת שאין מסתבר עכ"פ דמים- למתן לגודל( )הסמוך אצבע זו וע"נ ב ו, כתובות ועיין , לגורל המטוך אצבעדהיינו

 ח"ג והחהרצ'פ - אצגעות ארבע : ולא דוכתא( נכל )כסו טפח ועביו גלשני' נקיט הי' , כך כונתו היו ראם , לטפח אצבעותבארבע
 )רהגורל גודל אינו וראי רקרא ראצבע בגורל, ר' דאוריתא טפח שאמר ר-פ על מזה הקשה ולכן לטפח, הקרא שכתת כפה"נ הבין 6 7,רף

 וע"ע , הא קשה לא שאמרתי מה ולפי בהןן נקראבקרא

 טפ-

 ,_. לקושיתו מקום אין הכי בלאו , התם ר'פ דגרי שפרשתי מה דלפי
 אמות על שושן אטוח יתירות שהיו אטב; וחצי אצבע שלהרמב"ם שנ' נדהיר דברי זו מסוגי' כ' בהערה דחיתי כברלז(

 בזה פליגי שבגמרא ראף אוסיף ועתה . בטפח מד' באצבע שהוא חמד'א אמר מפורש כאן שהרי , לגודל הסמוך באצבע היומשה

 בפנים( לקטן )עיי' גורל הוא אצם? רכל הרמב'ם לשטת אכן . מד"א כהך רלא שיסבור שהוא למי ואפשר , בפגים כמבואראמוראי

 הרמג'ם דברי לח( . לת. הערה עיין , הכלל מן יוצאים שיש מודה הוא שגם הא_אף ליל הכאן ולומר איפכא נתר ליזל א דא'וראי
 ק"ג הפסגה )עיין ט סי' או"ח דיני אש בעמודי וקדמו אצבע, ע' ברה'ר ע"ז והעיר לג, סי' 'ד כלל בח"א מהרב לפ,ש נעלמו ,הללו
 טדוקדק אינו מקום" בכל "או התורה* "בכל הלשון לח-( . 1 אות סוכה הל' ירנן יצחק הרג בן שניהם את וקרם סו( דף וק'ה עאדף

 אצנע_עכ,.פ ע' רה"ר , ז אות סוכה הל' 'רנן יצחק , דבלים פ"ח אחרונה משגה , פמ"ו טהורה מקוה עיין , הכלל מן יוצאיםרמוזינו
 , שתוההזרת הן אצבעות שג' שכ' הרמג.ם על תטה פי-ג ריש שבת ובריא.ז . לגודל כוונתו אצבע הרמבים שמזכיר המקומות'רוב
 גזרת והוה )גורל( בטפת מד' אחד הוא אצבע שסתם האמורים הרמב'ם דברי זכר ולא , ל עכ' אצבעות ח"י שהן ג'.ט הזרת הריה'
 בני נטפחים דמיירי שנאמר לא אט : 11'ל קושיתו לתרץ כ' והריא-1 .- זרת שהות הוי )גורלין( אצבעות וב' )גודלין(, אצבעוו,י-ג
 באצבעות דסיירי : וצ"ל הוא שם"ס ואחשוג . yffy) רברבין, הפושכין )מלבר שוים הטפחים דעפ-ר , ההבנה קשי ודבריו . אצבעותד'

 קמא כלל א' אות השרה ובפאת לט( ,-- כאמור , בזה להסהפק לו הי' שלא אלא , אני ותרצתי כמו והיינו בטפח, ר'בנות
 , אטה והוא השלישית אצבע הוא דאצכ; הסוברים גאונים שיש שכ' תלג סי' טרפות "ל' באויז 'עין : לו כ' רש-כ שהגאוןהביא
 ולרעתי , האמה הוא אצב; שנזכר שבכ"מ הגאונים שכונת הרג הבין הנה עכ-ל. , פוסק בשום זו רעה מביאים ראיתי שלאולפלא
 . שם ר"ן עיין , בכ'ש די ששם שי'ס לשום ואולי , אמה( בע' שנתבתי )כמו מעיים בני שני של לאצבע רק הללו הגאונים כינולא

 קצת יש ואולי : סוכה הל' ריש , ירנן היצחק בן הרב ומל לט.-( . בזה שעמר ו' אות אגודל ע' שלמה אפריון ועייןלט.(
 לשון ליישב היינו רמרות או דבכורות אמתניתן לו מפרש קוהתם אע.פ טדכ-ט שאמרו אצכע תנא ב לט מבכורות להרמג"םראי'
 וכרה"ר מ( . קצת( תסח הוא , להרטכ.ם ראי' קצת טשם שיש שכ' מה )אך שמתכהי כמו רכוונתו ונראה . עכ"ל , שאמרואצבע
 שגרתי למנתות בהקרמתו הרמב"ם ומרברי , בזה נרכורים כטה וכרכר , אמה הנקרא הבינוני ואנגע הרמג"ם שכונת רצ"לפ"נ



 השטשותאשישה-בין22

 אפרשן , צריהן על שובבות ]כשהן זו בצר תבינאמה
 מא( ברוחק הנרש"ז[ הרב משם ש"א השובה בשםשלמה
 ע"ע 0,1288 הוא שעורה שרוחב ואחרי .- באורך שתיםאו
 א )כנד הגורליהי'

"11238 
 0,7449 ~מרובעו צ"פ 681)0 ננ

 : בקירוב הכל צ"פ[ 0,6429ומעוקבו
 פז-ז רהי"א ו-יט ב' שמואל אחה משישה -אשישה

 ורש"פ לנינמ והד"ק גביע פרשומנחם
 כ' קטר ב"ב רמשהה אשישא ועל זכוניהכלי

 ג א, פסחים ובנסרא . שיעורי' פרשו ולא , כסהרשב"ם
  מששה א' אשישה מובר רחב"א אמוראי בזהפליני
 רש"י וכ' רחמרא נרבא אשישה סובר ושמואלבאיפה
 שליש צ"ל ואולי , וצע"ק גרבא )וע"ע יין שלאיפה
 לרה"י ובפי' , דחוק( זה נם אכל - סאה דהיינו -איפה

 ר"י הרנם וכן בהין מששה א' שהוא כ' לרש"יהמיוחס
 . דחמרא בהינא אשהא מןחד
 )שופטים ההכנה האשסרה יא( א, ש"אכד ייל- )שטה הבוקר אשמרה בהנ"ך ב"פ נזכרהאשמורדע

 אהגה באשמרה יט( ב, )איכה אשסרה ראש יט(ז,
 קדמו " צ, )שם בלילה ואשמורה ז( מג, )תהליםבך
 סוף ער ברכות ריש ובמשנה קטח( קיט, )שם אשמרותעיני

 ובירוש' הלילה. סן חלק על צונח שם ו הראשונההאשמורה
 בלילה אשמורות וד' ביום אשטורוה ד' רח"א ברכזהריש
 . ע"ע , משמרה טשמר נקרא שם ובבבלי שלשרנ"א

 לרעת 0 מז, ההי"א , יט ו, )ש"ב אחד ואשפראשפר,
 שיעורה(. פירש )ולא ידוע מדה כלי היארש"פ

 , לדה"י ולהמפרש ולה"י ב, לו, פסחים לרחב"אאכן
 . בזה אחרתדעה

ב.
 ובונא דמורייקא, ובונא , דכומינא בונאבונא.

 מז, שם כסוני בוני . ב קי, שבת ,דשבלוליתא
 מלא רש"י פי' א, ע, גיט.ן דמלפהי דשתיהא בוני .א

 היר, מלא רש"י פי' ב, סם, ניט.ן דסליקא בוני .אגרוף
 שכתבתי מה ולפי תרווד, כ' ב כס, שם שרגושי בוניועל
 , תר והכל היד מלא עם הוא שיעורא חד תרוודבע'
 )ולא מרוה רש"י פי' בג כט, עירובין נוני תריאכן
 אינן קטנות פדות וכ' , כוני גרס ור"ח שיעורן(פירט

 .- כונא וע"ע . עכשיוידועית

 . אצבע רש"י 6" ב. נ, חולין בטרא כמלא א"אבקרא.
 ד' רש"י פי' א, עו, שם בטריארבעה

 הת-ל לרעת והיא בפרא טרם יהערוך מב(אצבעות
 איכא כ' ההרי"ף . רש"י כפ" והיש , אצבע ופי'מל"ע
 א סר, שם התום' וכ"כ אצבעות, ד' ]בטרא[סר"א
 ט"ו הל' שחשה סהל' פעו והרסב"ם , תפיסה בדיר"ה
 , אצבעות ב' מפרשם שיש כ' ורוען , הי"נופ"ח

 סיבר שע"נ ב"ב ובתוה"ב לו ס" שלו בשו"תוהרשב"א
 ם"ו ס.' ש"ע שנך ועיין *- והתוס' ורוסב"םכהריה

 . שם ופ"ת ופגם והב"ש י"בס"ק
 ... ביה"ש מלאכה ועשה ויוהכ"פ שנת השמשות.בין

 עשה המלאכה מקצת איסרשאני
 ב' ראה . מ"ב פ"ב בריתות , למחר ומקצההמהיום
 ואף , מ'ו פ"א יבש ביה"ש, א' יום ראה ... ביה"שיסים
 רדי וביה"ש יהורה רר' ביה"ש אלא ברקה לאעצמה
 ... הוא לילה ררי"ס ביה"ש סברי דרבנן ברקה לאיוסי
 א4 נג, נדה הוא ספיקא ביה"ש דאסר לפעם"ורייס
 ביה"ש כ, א, לה, ב. לר, שכה ת"ר . גרש"יוע"ש
 כולו מפק היום מן טלו ספק , הלילה ומן היום מןספק
 שפני כ"ז החמה משתשקע ביה"ש ואיזה ... הלילהמן

 העליון הכסיף ולא ההחתון הכם.ף , מאדימיןמזרח
 ארם שיהלך כרי רנ"א יהורה. ר' רברי ...ביה"ש

 כהרף ביה"ש אומר יוסי ר' . מיל חצי החמהמשתשקע
 אר"י  א"ר בכמה יהודה( )דר' ביה"ש שיעור ...עין
 מיל... תלהא הרי א"ש אר"י ור"י מיל תלתארבעיא"ש

 ארבב"ח ... יוסי רר' ביה"ש ומתחיל דר*י ביה"שרשלים
 ביה"ש רמקדים בע"ש )לחומרא שבה לענין כרעיהלכתא
 )דלא הרומה לענין יוסי כר' והלכה יוסי( מדר'דיל"
 הרי"ף וע' יוסי( רר' ביה"ש דשלים ער תרומה כהניםאכלי
 אליבי' ירעינן לא שבת לענין כר"י רבכ"ח רפסקהא
 רבעי הלתא היה )דביה"ש דרכה אליבי' אי פסק,-דמאן
 וכיון מיל( הלהא תרי )דהוה יוסף דרב אליבי' אומיל(
 ועיין לחומרא, עברינן פסק מנייהו כמאן לן איבררדלא
 .- סוגי' באוהה ושת"נרא"ש

 מ"נוט, 18 להרמסכם : הוא מיל רבעי הלתאושיעור
 ולההה"ר , סינוט 16,66 המעיו"כ הבנה לפילהלבוש
 כ"ז ע' מינוט, 6,ה1 והרא"ם( הלבוש דעת כן)ולרעהי
 .- בזה אחרים שיעורים עוד שם ויש .- מילערך

ביצה
 : וצל גופא הרמב'ם ברגרי לזה סתירה שמצא tbS 11 מרעתו בו חזר הוא שגם בדה"א שם ועיין . כן עוטר שא"א נראה ,בפנים
 רמלמטה הרי , מלתעלה ובגורל. מלמטה הגרולה באצבע לגודל( הממוך אצבע )את וחומר הל"ז ממעה'ק בפ"ה הרמבזם כ'שהרי
 חפץ שלבו מה מהם ומכריח , כלל נמצאו שלים לשוגות שמביא הרב על לי וצר עכ"ל, גורל וג' רקרק ולמעלה גרולה וכ'רקרק

 שבעצמו אבר, ר.ה מזה ~sty ברהט וע"ש , טפה ולא מעלה לא נזכר ולא , מכאן ובגודל מכאן הגדולה באצבע וסומך איהאדברמבזם
 ע-ש גדולה : גם'פא ובין גרישא בין איתא ושם בתוספתא רק נער לא ומלמטה סלטעלה והלשון , שהוא כמו הרמב'ם לשוןהעתיק

_. 
 שכל מעוקגים ג-ש 3 43 )רצ"ל ג"ש רחבי שם-ג 49( " )7 מעוקב ואצנע ג"ש רהבי מ-ט 7( " )7 מרובע אצבע לפ.ז ויה"טא(
 שאורך דהיינו שעורות ג' כאורך הם שעורה רחבי ז' כי הרמנ'ם שכ' מה ולפי שעורה( גרעין כרוחב הוא יגבהו ארכו רחבובעוקב
 נעבים שוים השעורים היו אם והיינו שלמים שעורים גרעיני 98 )י,848/8(= מעוקב אצבע יהי' , שעורה רחבי 3,5 כמו הואהשעורה

 .-- לזה נצטרך ערכים ובארה רביעית(, ע"ע . ג.ש 98 מן 'וחם הוא השיעור לקצותיה(לכן וצרה הולכת שהשעורה לפי אבל , ארכםבכל
 אצבעות ר' הם יחד בטדי דארבעה דנונהו ספק איןמב(

_. 
 כאורך שם הרמב"ם שכ' אטה הי"ג פ"ח שחיטה הל' ובמ.מ

 שכ' שמה הגין . עכ"ל , ט": שהם נמצא , אצבעות ר' רש"י ופי' בתורא בטרי ד' א"א וכמה שם פשיה : צ"ל כתב , אצבעותכ"ז
 , כאן רש-י של פירישו יהי' זה ולפי , אצבעות ח"ז 4( 41" באדא לר' ועולה להוד ובוודא בגדא כל על קאי אעבעות, "ד'רו"'
 . שפרשתי כמו , רש"י שכונת מסתגר כן על ,- ונזכרתי ב נ, גדף לפירושוטהר

המשך




