
ילביצה
 מ"ו פי"ן כלים ואיתא . במו"נ הר"פ נזכרתביצה.

 , בינונית אלא קמנה ולא נדולה לא שאמרוכביצה
 )שמטלא המים לתוך שנוחנה , מרירהה אופן מפורשושם
 הוא היוצאים והמים רב( , לתוכה ביצה ונוהן מיםנוס
 שנ' קל, סי' לרש"י הגדול פרדם ועיין ביצהשיעור
 לה ויליף חלה דשיעור וחומש ביצים מ"ג כןלשער

 תכי( סי' או"ח הגר"א ביאורי )ועיין דנזירמתוספתא
 יג( דף ראשונים של לתורתו רנ"ג בתשובת מצאהיוכן
 ומביא בקרקע ומניחה גדולה קערה מביאין העמרסדה
 ]חמר: ביצים מ"ג ומביא סים איהה וטסלא קטנהקערה
 מלאה שהיא הקטנה הקערה בהוך ביצהנוסניחןוחומש
 יהיר הוא ביצה" "החימש ]כאן ביצה וחומשמים
 לפרש יש הנרפס לפי וגם , שתקנתי כמו לעילוצ"ע

שארלעיל
 קאיי

 הקמנה הקערה מן הניפלים מים ואותן
 וחימש ביצים מ"נ שיעור זהו ... הגדולה הקערהלחיך
 עוד איתא ושם , הנו סי' או"ח במור הוא וכן ,ביצה
 . שוה שיעורן אבל אחראופן

 , עביד קבא כמה איתא ה"ה פ"ה תרוטוהובירוש'
 א , פג עירובין בבבלי הוא וכן , ביעין וארבעעשרין
 ששה שהסאה ואחרי הוי' )ביעיי( קמ"ר מדבריהסאה
 שהיא והליג ביצים כ"ד = )44/6'( הקב נמצא ע"ע,קבין,

 א' היא שהביצה או , ע"ע , ביצים ו' הוא הקברביעית
 אצבעות 43,2 הוא שהלוג ואחרי בלוג מו' וא' בקבמב"ר

 אצבעות 7,2 ; )42/6'( הביצה . מקום יה" ע"ע,מעוקבית,
 2469,6 =ב מא( הערה )ע' 848 " 7,2 * אי מג(מעוקבות

 זוז ק' הוא מים לוג דמשקל דמברי ולמאן , גש"םרחבי
 וכ"ה זוז 16 )"/100(בך2/8 המים סן , הביצה משקליהי'

 שיעור ב פב, עירובין כ' ורנ"ג . ריב סימןבשבה"ל
 ו' יעלו א"י של מכמרים שליש פחזה כספים ינהביצה
 ובמקים , הוא דמוכח וטעוה , עכ"'ל כספים ק'ביצים
 או בירם היא ומעיה מז הגיות ).המניהים , יז צ"לינ

 של הכספים לנו נהברר שלא )אלא 6! 2/8 והיינובדפוס(
 בשם כ' ורי"ע שיעורם וכסה המה מה שזכר, ישראלארץ
 ואם דרהם. 16 2/8 הוא הביצה שמשקל ז"ל נסיםרבינו
 הם. דרהמים א.י של שהכספים עכ"ח הנ"ל לרנ"גכונתו
 וע"ע שם, שם"ס ואפשר ההבנה קשי שם שדבייואלא
 ע' היא מים לוג שמשקל שסיבר ולהרטב"ם - ערבא[דינר
 זוז 11 )0/6י(==2,3 מים ביצה משקל יהי' בקירובזוז

 מר( שעורה גרגרי .96(=1120 11 )2/8 כמשקל או ,בקירוב
 המים אל הקמח משקל שערך שם כשצה"ל שנ' מהולפי
 מ"ב בפ"א להר"ם הטש' בפירוש )ועי' 3 אל 2 כערךהוא

 כערך הוא המים אל הקמח משקל שערך שכ' ,העריה
 משקל יה" 8( אל 2 כערך נ"ב דהייני כ"ז אלי"ח
 זח 8/י16(ב=9/!11 " )2/8 הראשונה לרעה קמחביצה
 מ"ש לפי ]אבן , זוז 7 11(:=9/י "2/8 )2/8 הרמב"םולדעת
 88 2/8 משקלו ביצה( )=43,2 שהעמר חלה בהל'הרב

 ולההשב"ץ סלע 2 162/' קמה ביצה משקל יה" ,סלע
 לפניו שהטתה לפי והוא , סלע 2 שיעורה עלה ע"אח"ג

 ערך ועיין ריז[. הערה עיין ביצה 48 8/' ברטב"םהנרס'
 המשי בפי' האמורים הר.ם חשבון דבר על שכהבתי טהעמר

 ללוג זוג ר' דהרוטוה פ"י הירוש' )ושיעור היד-וספרו
 לצק* או , לדנים הוא , לביצה זוז 88 200/6=ן1/8דהיינו
 ורביעית פרס , ליטרא , לונ ערכי ועיין להכא( ענינםואין
 .- בזה עור שכהבתימה

 הכונה אם , האמורים בהמקומות נהברר לאוהנה
 או"ח הד"ם וכ' קלופה ביצה אל או בקליפתה הביצהאל
 . בקליפתה ביצה דהיינו משמע הפוסקים דמסהימתשם

 ביצים לענין ב' בב"י דבריו הובאו ירוחםורבינו
 מה ומוציא , ונוקבה בינונית ביצה שלוקח , חלהדשיעור
 הסים ואותן מה( פעמים מ"ג ומסלאה בתוכהשיש

 המדה היא המים אותן המחזיק והכלי , בכלימשימין
 זכר הוא שנם ב מח, פסחים הריטב"א חידושי ועייןע"כ,
 מקוה בשיעור לרי"נ קצובות הלכות ועיין , זומדירה
 קמר וסאה סאה שבל שכ' כה( דף ההלכוה נכאת)בית

 הנ"ל, וריפב"א כר"י והיינו , במרה ביצה שלשפיפרות
 ודברי , המור של המדידה איפן שהזניר אחריובחוה"ש
 כ' ן בקליפתה ביצה 1/4 הקליפה גימל שקצבהמהרי"ל

 נתמעט דהרי וכו' ירוחם רבינו שכהב מה על השגהומזה
 השנה איזה אדע ולא מו( קליפות מ"ג החלהשיעור
 ברברי ]ועיין ן בהסוי הרי"ר רעת אין אם , הכאאיכא
 "טרהרי"ר. כס דלא והיא : הסיר דברי על שכ' הב"חא"1
 הקשה לא אבל שוה דעתם שאין בקצרה העירהנה
 המעיין בזה, הרניש הל"ה שנם הח.ה"ש שכ' ומהכלום[
 דאותן מ.ים דרי"ר והוא הק'טה שאחרה יראהבל"ח

 )כעין המים השלכת אל שוה השפ'פרות במיהמדירה
 שהמדירה הלית שהבין ולפי הט'ר( בשם לעילשזברהי
 שפיר בקליפתן בביצים היא ריר של הם'םבהשלכת
 קיש" באסת והיא , עצמו את רי"ר שסיתר ,הקשה
 את זכר היא שנם שם הי'מב"א בח.' ]יעייןעצומה
 השפופרת במדידת ובחר , כאחד הנ"ל המדירה אופנישני

 השיעורן כעצם ביניהם חילוק ש"ש משום ולא אחרמטעם
 של ומרעהו ואפשר וכ' , הר"מ עב"ז נתעורר כבראבל

ר,"ר
 היא הטרידה כ' דלסר,ס פה להעיר וראיתי .- מכוון החשבון ואין , אצבעות שבעה שהביצה כ' קעה סי' יוד"ע בצ"צמג(

 כביצה שטור והוא א"מ 5,4 0,75(= 4 7 )2 שוה , בקליפתה ביצה 0,76, שהיא קלופה ביצה תהי' בפנים, לקמן עיין , הקליפהעם
 זית( ע"ע , לר"י אחרונה לברכה כביצה שיעיר הוא וולרעתי נ"אלטמא

_. 
 מקום תופסת שעורה גמשקל הטים יהי' , שעורה גרעיני רחבי 2469,6 מקום תופס ג"ש 1120 במשקל מיס כי ואחרימד(

_s4e9.a 

 1120 = )2,205,0( מקום תופס יה" הגט( )בחשבן 1 אל ט כערך הוא המים לכובר כובדו אשר כסף שעורה גרעין ומשקל רג.ש2,205

 לזה נצטיך ערכים וגאיזה , משקבות רג"ש0,245
_. 

 אצל החומש חסר וכן שם, ושו"ע בטור וכן ביצה, החוטש כאן חסר מה(
 וגם , גדולים ביצים ריש רק לא חומש דבטביל רנו סי' ncD הל' האו'ז וכ' בשר, לכל הרוחות אלוה הפייטן ובדגרי , מחבריםהרבה

 גורש בו ויש : הסיום שחסר ונראה . עכ"ל יבש דבר שהוא הקטתכשמידדים
_. 

 דלא הטחברים לדעת ראי' קצת יה" )ומזה
 לתרו שכתב מ.ה קכ"ז סי' או"ח ח"כ ועי' מ1( .- הרוקח בשם שכ' טה שם יעקב חק יעיי; . חלה( שיעור לטרירם גוד'טאבעינן
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 היא המים( השלכת )של השניה המרירה שאףרי"ר
 עירובין ההלסור דמסוגיה איגרא .- קלופותבביצים
 הן הוי הקב ביצי שב"ר משמע רש"י פי' לפי ,שם

 ס"א המשנה חשבה לא שלכן שם דאמרווקליפהן,
 זופר והוא , קליפתה בלי כמוה מ"א אצל דח"אטשום
 המיני' את פי' חננאל רבינו אכן מז( דמתניהןמביצה
 טשום פ"א מתניהן חשבה לא דלכן והיא , אחרבאופן
 פירושו ע.ש סיירי לא ובפלוגתא התמים על פלינדר"ד
 , כוותייהו דקיי"ל דלרבנן י"ל וא"ב , הישרהונרסתו
 תפסו הפוסקים רוב אכן , קלופוה הקב ביצי ע"דהוי

 )הערה לעיל כתכתי והנה ,- בקליפתן ביציםלהלכה
 טמקים , לכה"פ , משתנים שהביצים אסה( לע'כוללה
 על שעמרה מצאו והגי"א הצל"ח שרבינו עד מח(למקום
 נידלין )4?(=3,62 טקיסם של הביצה בהוה ,מחציתה
 והסכימו ן מת.( כמובן בנוילין, מרדו הם כיטעוקנים
 )הצרח( , ביצים בשתי , ביצה בטקים ישערושלחוסרא
 שכהב מה ולפי רב( )מעשה בביצה ביצה חציובמקום
 שדבריו )אלא , מחציי פחות על עמרה פכ"ו טהרהפסקיה
 עפ"ח לשער הי' טוב יוהר לרעתי ע"כ מט( לסתוריש

 . לעיל כאמור , לביצה נ"מ 2,ז לחשוב היינו ,האצבעות
 הגאונים בשו"ת שהובא טה פה להעהיקוראיתי

 הגסה גרוגרת ש.עור ומ"ש וז"ל: רמ"ח סי' לראשוניםזכרון
 ?- ובינוני קטן וזית גדול זיה וכן בינוניתונרונרה
 האמר ואם ן לש.עור שיעור יהי' ואיך שיעירין אלוהרי

 הקרה דקדק ולא משקל רבוהימ פרשו לא ?במשקל
 ירי יצא דעתו לפי בעשוהו ונאו"א , במשקלעמנו
 רי*א דתנן , מאחר שיעור ללמוד צריך ואיןחובתו
 להוך ונותן שבקמ:ות וקטנה שבנרולוה נמולהמביא
 היא איזו מודיעני מי אר"י , המים אה ומחלקהמים
 הכל אלא שבקטנות קטנה היא ואיזו שגונדולותגדולה
 ]יהפלא . עכ"ל מ"ו פי"ו כלים , רואה של רעתולפי

 הל"ט, פמ"ו בכירים ביצה לענין זה זנר לאשהרמב"ם
 לא שבמשנתו אף , ה"ב פ"ו כלים רמון לעניןוזכרו
 לו דף קורוניל לרנ"ן ק'נטרם'ם ובחמשה , שם[ זהנמצא

 יש אם לפרש שרירא לרב ובשאלה : בזה"ל טכ'יהביא
 , כספים למשקל ... ולכותבת ולזית , לנרוגרהמשקל
 לא בכסף משקל. השיעורין לאלו שאין יודעץ הוווהשיב
 רבנן דמקצת והאי , עיקר כל בתלמוד ולאבמשנה
 וכותכת כזית שיערו ולא ביצה דעתם לפידשיערו
 וסאה קכ , רנפישי מ.לי בה הלוין רביצה משוםונרונרת
 , דעהם לפי שיערוה לפיכך בביצה כולהין ואיפהועמר
 כר' , רואה של דעתו לפי שבקען שיעורין הניאבל

 חכמי כן שעורים( חמר זרע )ע"ע כהק-א כור.בית .- ע"כיום.
 חשבון ע"פ קרקע סרת מצייניםההלמוד

 )ערכין יד במפלת בה לזרוע אפשר אשר נ(ההבואה
 במשנה מצאנו פ"א ]ורק אחוזה( שדה אצל א,כה,

 והוא , שתיציא החביאה פי על קרקע מדתשציינו
 והוי"ט. ברב ע"ש , סאהים העושה מ"י פ"נ פאהשאסרו
 ארבע ... נפ-לה כדי ב קה, o//a , שאסרו האוכן
 , התיס' לרעת - הכונה לכור, סאין שמנה ... לכורמאין

 סי' החו"י הבין וכן , רש"י דעת גם כןולהמהרש"א
 בשם"ק וכ"כ . תבואה כיר בו לצמוח שאפשרלמקים קסה-

 )העושה הביאה כור בו שנדל בקיקע דרצ"ל ר"יבשם
 וכפה"נ , הטהר"ם שפרשו מה לפי רש"י ולרעתכיר(
 לקיקע הכונה שם אף , השם"ק גם דבריו כןהכין

 בשם"ק הראכ"ר דעת ובן , הבואה כור בו לזרועשאפשר
 כור ביה א, כנ, עירובין כור כביה הוא אפילו ,שם[
 הוא שכור ולפה"ח ,- מ"א פ"ז ב"ב לך מיכר אניעפר
 , א"מ 600? היא סאה ביה וכל . כיר v,,r , סאהל'

yffyע"ה "2600( )30 הוא כור שבית לנו יצא , מאה בית 
 "מרובעים כ' שלמה 1ובאפריון מרובעות אמנהאלף

 שם ב"מ ובשם"ק - סדוקרק[ אינו והלשון ,מעיקבים"
 וב"כ סאין ל' נור כות : בזה"ל הראב"ר לשוןהביא
 ל' על ל' וחטוב צא אמה נ' על אמה נ' היאמרובע
 אשר הק"כ ברלין בדפום היא )בן הן אסיה כמהסאין
 אסות כמה סאין ל' וחשיב צא וצ"ל הוא וס"ס ,לפני(
 : העהיק כי טעות נפל פיה בהעסקת שנם וע"ש ,הן

בית
 גרפס לא שבימת ובפרט , ע-ז בחוה"ש הגאון העיר שלא והפלא מז( .- עליו להמוה שכתבתי מה ט"ו הערה ועי' . זהאת
 רה'ג כ' חש"ו ופי' מ-ו סי' הגאונים שבתשובת הביא לט סי' ד-א קונטרס אש בעמודי מח( . לקמן שהבאתי ר"ח פי'עדיין
 מסוגיא ע-ז לתמוה הטיב והוא . עב-ל משתנים ואין עת בכל קיימים שהן ובפירות בביציט הששור ז"ל חכמים תלו ולכך :ו,.ל

 ש:ת2 מה על להעיר עלי ופח - ז ישראל( לארץ )ממדבר למקום ממקש , עכ"פ , הביצים רגתקט:ו שם שמבואר ב פגד;ירובין
 לענין הביאו רער סי' חו"מ והטור מ:ז"ש פיט שה-מב"ס מהא , לוטן מזמן מתקשים הביצים אין שעכ'פ להוכיח ביצה ע'בדה-ר
 ואתרוג לחלה בגיצה שיעור דנתנו להא יענה מה אדע ולא פכ-ר( המרה ובקנה )ע"ש בש"ס הגשרת ביצה שיעור , בא"י נטיעהדין
 ז נאסרו שהן בכ"מ , כולו tS1yn לכל הללו והריניט למקום ממקום מתקטנים שעכ-פ הוא גם מורה הא , ד"אועוד

 שאמה ברה-ר שכ' למה ראי' להניא אפשר לכאורה הי' מעוקבים גודליו 3,5 היא שהביצה הניל הגאינים ממציאתמח.(
 אמות ג' אצבעות כ' מאר( קטן שיעור )רק הגיצים שנתקטנו לומר עוד נצטרך ולא כה..( הערה )עין גודליו 19,2 היא ו"טבת

 החליט במק"ט מט( . מזה יותר הרבה ויעלה ר'א( ריס יור'ע )עיין שוחקות אמות בעינן המקוה בחשבון כי , אינו זהבאמת אבי גורל( 0,0864 רק ביניהם )ואין גודל 3,6864 הגיצה שיעור נמצא , 6766 הם מ.ס וביצי גודל 233,664,? עולה לפח"זדטקוה
 והוא רש 8200 להיות צריך הניצה שטשקל נמצא ג-ש צ'ו שהזוז ואחרי , לוג ע"ע כהירוש' זוז או זין ר' היא הלוגשמשקל
 אגל תלמוריוע ביצה 16,82 רק היתה שלו שהביצה נמצא . עש*ל מאות וחמש כאלף רק היו ולא הביצה כנגר שיצאו המיםשקל
 של הגיצים נתקטנו לא .ולפ-ז . ג"ש 1600 לביצה ועולה זוז, מאה רק היא מים לוג משקל גאונים יהרבה שלרש-י הבאתי לוגבע'
 . בינונית ולא גדולה בביצה חשבונו עשה בדבריו המבואר שלפי אלא , והגר"א הצליח מו.ז מביצת גדולה הרב מו.ז ביצתועכ"פ - כלל נתקטנה לא ג"ש מצ'ו פחות הוא הזוז שסוקל ולרש"י . ממים( מיס שינוי מפני הוה שהשינוי )ואפשר 1,16, רק הרבמז-ז

 בין כונתו ואולי , שעורים שחוא ה-ר פ.ר עו'ח כ' והרמכ"ם שם( וערכין מ"ב פ"ב כלאים ,עטן חטים היינו הרב לרעתגי
 .- שעורים חצר ~רע וע"ע . שעורים והן חטים הן מפורש כ' ז סי' הכרם וכלאי שם כלאים והת".י , שעורים גיןחטים



ינ לתף-בקעבית
 : המלוה ונשמטו , אמות וה"ק אלף דהיינו כורבית

 ג"כ שהעהיק מפלת ד"ה מהרש"א ועי' , אסה נ'ברוחב
 . נ' ברוחב : והשמים , אסוה וח"ק אלף פעמיםאיזה
 מניין קב בית סאה ביה להך ביה הקדיש לתך*ביזע

 האוטר פ"י, בחוקותי תו"כ השרהת"ל
 להך אלא שאינו אע"פ לך מוכר אני עפר כורבית

 הוא להך והנה ס"א, פ"ז ב"ב הגיעו להך( ביה)רצ"ל
 , ע"ע אמות 76000 היא בור שבית ואחרי , ע"ע כורחצי

 . אסוה =87600 )75000/2( לתך ביתנטצא
 זרע, מאהים כבית תעלה ייעש מאהים* בית סאה,בית

 לבית בנופל ח-לב,מל"א
 אלפי הרי הוי כמה סאה ביה פ"נ, ק"ג כלאיםסאה
 ב. כז; ב"ב גרמירי מאותוחמש

 חמשיי
 בית חמשין על

 וכמה ... סאה ביה עד רי"א , ה"נ פ"ה סוטה ירוש'סאה
 באמה מאה אורך ... המשכן כחצר ... סאתיםשיעור
 אמות אלף חמש והוא ב. כג, עירובין חטשים,ורוחב

 פאות וחמש אלפי הרי היא סאה שביה ומזה ,טרובעוח
 מאוה וחמש אלפי הרי שהוא ראינו ולעיל 1אמוה

 פ'"ז אהלוה ואיתא . במו"נ הר"פ נזכרת פרם:בית .- הוא הד והמיר שאמה ועב"ם ,גרמירי
 ביה עושה זה הרי הקבר את החורשמ"א

 בביהמ"ש ועי' אמה מאה מענה סלא ... כמה עדהפרם
 ולפ"ז , אמה מאה המענה חצי וי"ג , לזה פעםוברב
 ועיין , בזה שהאריך מה עעה"ש אמה ר' המענהההי'
 ובתוספהא , ש"ס ובגליון ביה"פ ד"ה ב ה, מוע"קרש"י
 עד השרה ... את הולקין אין להך, בית ע"ע קב,ביה הפרס,- ביה כמדה ופי' פרסן כמרה איתא רפי"זאהלוה

 קבין(. מ' בו לזרוע )מקום קבין ם' בהשיהא
 והנה , מ"ו פ"א ב"ב קבין חצי תשעת שיהא עדרא"א
 416 2,8 )2500/6(=2 קב ביה ויהי' p~v סאה 1/8 הואהקב

 וע"ע אמה 104 =6/! 416( )2/8 הקב רובע ובית ,א"ם
 .- רובע 4ביה

 שאפשר )מקום רובע ישאר שלא נדי ריבע,בית
 כלאים סאה לביה הקב( רובע בולזרוע

 מ"י פ"נ פאה בפאה ח.יב רובע בית קרקע מ"נ,%ב
 מ"ט, שם רובע לבית מקרחה סאה לבית קרחיהכ"ד
 בית יה" , ע"ע ק"מ, 2500 היא סאה שביתואחרי
 כ' ובערוך , קב ביה וע"ע א"ם 104 2600/24=ן6,ירובע
 אמות י' הקב רובע , ט"ז פ"ב כלאים בהוספהאסצ,נו
 א"ס, 110 1/4 עילה !זה נא( ומחצה אטוה י' עלוסהצה
 , והר"ש במ"צ !מהר"י , האסיריי סהיטיעור יזהר!היא

 התוספתא ג"כ הביא. ט"ו פ"נ בפאה , הגרי"ל הנהותכפי
 ח"א התיטב"ץ וכ"כ , ממש טכוון שאינו ובהבו ,בוה"ל
 שם בכלאים אבל . הקירוב צד על בזה שדברועקס"ה
 סרובעוה וטהצה אמוה י' בתיספתא הר"ש גורסמ"מ
ופיי

~te'yne 
 באמה והמחצה ו"ט בניה באסיה הן אמוה

 ; !"ם בה אמה 2!/5 או טפח 2,5 שמחציהה ה"ט,בה

 הוא דהר!חב דוקא לאו התוספהא שזברה מרובעוהוכי

 10")10+ ]כי מכוון זה וחשבון , אמוה י'רק
 ספ"ה ב' שער ל"ל כריתות בספר וכ"ח * 104[=ב1/8 12/"

 במ"צ טהר"י נם כיון ולזה , שלמה בטלאכת דבריוהובאו
 *ב"מ דהיינו וטחצה אמות עשר שהוא שכ' שםבכלאים
 עשר באורך רוחב אמות עשר להלן וכ"כ מפה"וחצי
 "שהמחצה לפרש שבא וחצי"- ששם דהיינו ומחצהאמות
 )והמניחים ה"ט מפה אלא , ו"ם בת מאסה אינהאמה
 ומה . בפנים( ע"ש בתקונם וקלקלו דעהו לסוף יררולא

 : שצ"ל ספק אין , באמה מו"מ עהטפחים" ואלו -שמיים
 מה דבנגד והוא באסה מו"ם "האסיה" "אבל(ואלו
 אמות שהעשר יאמר הים מבת הוא ש"המחצה"שאמר
 . הנ"ל הר"ש כדברי והכל , ו"ט בנותה;

 שנם ורעתו הערוך גרמה מקיים במ"שוהרב
 שסובר אלא , ג"ש דהיינו ו"ם מבה היא"המחצה"
 אמות כעינן ובכלאים עוצבות באמות מיירישההיספהא
 . דבריו( לכונה ירדו לא כפה"נ )והמגיהים עכ"לשוחקות
 שיחקת ראמה , טרוקרק החשבין אין לפירושו aaאבן

 הביה יהי' וא"ע , כז הערה עי, ,1 ,280"9 הואמרובעות
 שיעור סשאוכ 108 1(==9/144ז 97/2804, " 104 )6/'רובע

 עם דעהו נצרף ]ואולי . א"מ 110 4/' שהיאהתומפהא
 ויה" 1"ם בת אמה 5,12 היא אמה שהחצי הגאוניםדעה
 א"ם 108 =ב78,144 10 5/12 " 10 5,12 ההוספהאחשבין
 בפיהמ"ש והרים במ"שן הרב של לשיעורו מאר קרובוהוא
 אמות י' על וחוטש אמוה י' הוא רובע שבית כ' שםכלאים
 וחומם אמו' כעשר ה"מ, פ*ג כלאים היד בספרו וכ"כוחומש
 הרמיון כף )עם אטה יחומש אטוה עשר עלאמה

 משיעור מעט פחזה והוא 104 פ,10=1,25 " 10,2 כיוהקירוב
 )ואיזה בתוספהא הנרסא כן לפניו ה'הה ואול.האמיתי(
 , לחצי פשטוהו אחריו והבשם ח' נר"ה כ'סופר
 ברמב"ם הגרסא מדויקים שבמפרים העיד במ"שאכן

 . ע"ע אמה ותצי אמוה עשר על , אמה וחצי אמוהכעשר
 . רים ע"ע ריס.ביגע
 והוא , כר-כב בראשיה משקלו נקע זהב נזם .בקע

 , ע"ע( , טעה כ' )בן קדש של השקלמחצית
 השקל פחציה לנלגלת בקע לה-כו שמוהכדכהיב
 ובה"י . - מעה י' הבקע נמצא , הקדשבשקל
 לדרכמון דכונהו ונראה , דרכמינא : ושם שםהרגם
 ונראה - , ע"ע , אטינים דרכטין כב' שוה שה"פרסי
 ד' הוא ליהודים שהשקל שכתב היוסיפוןשגם

 עינים ומאור , אונקא ע' ;עיין אמינידרכמוני
 ב' הבקע דהוה דק-א הקדש לשקל כדתו פנ"ו(א"ב

 לגלנלת בקע ומשקל : אסתירא ע' רב"מ וכ"כדרכטין,-
 רב"ם שדברי ]אלא יומיפון.- כטאסר דרכמיםשנים
 של שקל רצ"ל ההלמודי, המלע יהי' האמור דלפיצק"ע,
 דרכמין, 4'=4,8 " )5,5 שהוה, עליו שהוסיפו את-יהורה
 שהזיז וכהב סתם סנה בע' והוא דרכמא,- 1,1 סלעורבע
 זוז שיש זכר ולא דרנמא היא סלע( רבע;שהוא
_ - . גרסמן ערך ועיין , דרכמא 1.2 שהואתלמודי _

ברזינא
 אחדים נדפסים בתוספהא הוגה וגן ,נא(

__. 



ברזעא-גדול26

 : איתא )וברש"י רביעאה , לזיבורא ברזינאברזינא.
 , לנילויא ריבעא פלנא , לעקרבארביעהא(

 נום פ" רש"י ב. , קט שבה לכשפים אפילוריבעא
 שמחזיק כלי , בר-וינא כמו שהוא החצ"ם וכ' , מארקטן
 נומחאוה יש ובאסת ע"ע( דינר, )ט זין טשקלטים

 הוא שטעות כ' והח"ק , היפות ב' זינא בר בהםשכתיב
 ונראה , ברביעיה מח' א' כ' והערוך , מנ"ל אדעולא
 שהרי ע"ע( , )ללוג הקב לרביעית ברביעיה שכונתוקצת
 מפחים שיעור ארוך זכוכיה של כום שהוא כ' שפרבערך
 החהרצ"פ נם דבריו אה הבין כן וכפה"נ ע"ש, , יוהראו
 ממרר לזה וסמוכים , לונ 1/8 שהוא הערוך בשםשכ'

 ופלנא , לוג רביעאה-4[1 ומהכפלים שהולכיםהמדות
 שנם ומתסבר , )רש"י( לונ - ריבעא , לוג -1/2ריבעא
 לפניו, שאיהא מברזינא שנים פי היא לונ( )=,/1רביעאה
 שכונה הבין הח"ל אכז . לוג 8[1 היא ברזינאוא"ב
 סח' )א' הברזינא נמצא לינ 1/4 אל " *ברביעיתהערוך

 . ע"ש לונ כ:1,82ברביעיה(
 עשרת מה-יד יחזקאל שנאסר בסו , חסר 116! היאבת.

 נ' )ומחזקת , האיפה אל שוה והיא חסרהבתים
 והבת והאיפה מה-יא שם שנאמר כמו איפה( ע"ע ,מאין
 מרת והצה היבש מדת שהאיפה אלא , יהיו אחדהזכן
 כרם צמדי עשרת כי ה-. ישע" שנאסר כסו ,הלח
 יעשו יבש( )היינו חסר ורע , אחה בה יעשו לח()היינו

 קרסוניוה (וסיפון שכ' מה ולפי לוג, ע"ב והיאאיפה-נב(
 שהקמט )נמצא קסטין ע"ב אל שוה הוא ט ב, סי'פ"ח
 )עיין , בוז י"ס או אחה סטרהא שהן הוא( חדוהלוג
 והיואלנאטא השבעים העהיקו וכן 269-260( דףבאקהע
 והסורי , ע"ע מטרהא ע"י הבה אח ב-טדבהי"ב
 66 דף ח"ב הרצ"פ ועי' מטרין, הרגם שםבמלאכים

 עשרה שהוא שהכור איפולימוס בשם אזביום גםשכ"כ
 הוא. חר וממרתא מטרין וכי , מטרין עשרה אל שוהבהים

 )מ"א אומר אחד כהום , שלמה שעשה ביםוהנה
 ר-ו( )דיה"ב אומר אחר וכהום , יכיל בה אלפיםז-בו(
 א יר, עירובין בגמרא ותרצו , אלפים שלשה בתיםמחזיק
 העשוי' מדה כל שגורש לפירש"י והכונה . לנודשאההוא
 הסדה הוך של )מלבר( שליש הוא שלטה שלכים

 לסי' בהשמטה , הנבחו"י ודעה , המדה( מן 2[1)דהיינו
 נ' החזיק שחללה האחה : היו שונות בהים דביקעב

 החזיק שהללה והשנ" , הלח למרת מיוחרת והיתהסאה
 למדת מיוחדת והיתה סאה ג' הגורש ועם סאהב'

 בתירוץ זאת לכוון ורצונו בזה, שהאריך מה ע"שהיבש,
 ראה"ק את חבר כבר זה לו 0צאהיההלסור-ואנכי

 , בלח שליש חסרה היבש שסאת שקלים בפ'שאוסר
 . לח של סאה 8ף אל שוה יבש של שהסאהוהיא

 את לנדש דרכם שהי' הנ"ל נודשא טטעם ד"א)וכפה'נ
 סאה אל שוה 8;1, שהוא הנורש, עם והיתה ,המאה
 כלים קהט'ר בהון אח"כ וטצאעעי עשרון( וע"ע ,הלה
 לפירש"י בין ויה" נר( הללו ראה"ק רבוי שזכרפפ"ו
 הלח, בסדות בת דאלפים דקרא פירושא החוניי לפי'ובין

 בתוספתא הוא וכן היבש. במדות שלשה דבתיםוהכתוב
 שלשת בלח אלפים פי"א רב"ר ובמדרש פעה ב"מכלים
 יב"ע תרגם שבמלכים בתרנומים וכיה , ביבשאלפים
 תלתין ר"י תרנם ובדה"י , ברטיבא בהים אלפיןתרין
 רד"ק )ועי' ברטיבא אלפין הרין ביובש פתיןאלפין
 הנורש, עם היינו ביבש אלפים שנ' ההרנום רברישפי'
 . רש"י( בפי'והוא

 האתרוגים שבדורות עקע"ב ח"א ההשביץודעת
 כותב של בדורו שהחזיק ומה שליש, מהטרהפחתו
 סרה"י  כיהב של ברורו  התויק בתים שני מלכיםספר

 שמעו  ח-ה( )עמום הנביא  שהוכיחם כמו . בתיםשלשה
 )שהקטינו שקל ולהנדיל אפה להקטין ...  השואפיםואת

 . במקומו( השער והניחו , השקל את והגרילוהמרוה
 האפה הקטנת כן , ע"ע ששיש הי' השקל שהגדלתוכמו

 הבת 2,8 אל שוה שלהם הבת והיתה , שליש הי')המרות(
 תירוצו שהרכיב מלכים בלב ]ועי' , שלמה בימישהיתה
 לא הנראה שכפי אף החו"י של הירוצו עם התשב"ץשל
 יהידא בענפי אכן . זכרו[ לא כי , האחרון זה דבריראה
 דהא ההשב"ץ על הטה ה' אות תצוה פ' והזהירלספר
כוהם

 ספ-

 המדות הקטינו שכבר אחרי ג"כ הי' מלכים
 ירמיהו א , סו ב"ב המבואר לפי כי , ההשב"ץלרעת
 רצ"ח נ"א בשנה שההנבא והוא , טלכים וספר ספרוכ'

 . כ"ח נ"א בשנת שההנבא - עמום אחרהי'
נ.

 שם groaehen, נראשין נראש טהמלה ממעתקה.(גדול,
 הפחותות המטכעוה כל בבלל בל"א נקראושבו

-.ן
 ומשקל הרטוב... מרת והבת היבש מדת שהאיפה אלא ... שוות מרות שתי הם והאיפה הבת : בת ע' במה"ש ריא'ג ב"לנב(

 איפה בע' אכן , הינש למשקל הלח משקל פה השוה הנה , ללוג( זוז קי )היינו זוז ומאתים אלפים ז' מהן אחת בכל שמודדיןומה
 1 13 8 ,, 1רהיינו זוז וסאתים אויים שמגח הלח  ומן לוג(, יכל ייי 66 2 3 נרהיינו זו; מאות ושמנה אלפים ד' היבש מן סכילה :כ'
 נין מחלקין שקצתט ררצ"ל ונ"ל , בת בע' שזכרתי מה בקצתם ומצאת' הפירושין, בקצת זה מצאתי שסיים ,ע"ש לוג[ לכלזוז

 אצל מצאנו היבש ללוג זוז 66 8ע השיעור והנה בת(. בע, שכ' כמי בוניהם, מחלקין אמם וקצתם , הלח למשקל היבשכנשקל
 9 השיעור אכל , מתבריגכמה

 מרה כ' שבעצמו שמן לוג ע' הרב בדברי )ועיי; , אחרים אצל רוגמתו מצינו לא הלח לליג 113 8
 ומאתה אלפים שבעת הלח ומן צ"ל וכי בספרים :פל שטעות עכנ"ל לה( לשאר שמן גין שמחלק לאמר ,-וקשה זוזים מאהסובלת

 וכטה הלה הבת היא ביצים כמה , הפייטן בדגרי נתבאר לא נב-( .- לשער נקל הטעות נתהוה ואיך , בת בע' שכ' כמו ,117
 ליגש או ללח הוא ע-ע( לקב וב-ר לסאה, ביצים קם-ר )כמו גתלמודן הנזכר הביצים שחשבון לאמר ו;ייתי סבור ואנכי . היבשהבת
 . והיאה מפל"א , בזה שהאריך ראיתי , טהרה מקוה בספר אכן . מהירויט' למנדתי כמוכין הבאת' ששם סאה וע"ע , הגודשעם

 יבש של )או לח של הקב אבל 'בש, של קב הוא לטשל, לקב, ביצים כיר וכי היבש, הוך למרת הוא הנ"ל הביצים שחשבוןודעתו
 .- כן לאמר קשה ולדעתי . עכ"ל , ביצים ל.1 יהי' הגורש(עם
 התלמודית* מספרות אחרים ערכים איזה להבנה לנו שנצרכים לפי , הרבנות בספרית רק נמצאו שלא אף איזה ועור הל; הערך את הבאתי*(



ין*גדול
 כולם לא אך , שונים מחברים אצל נזכר ר"ט[ שלישמן

 שוה.-המהרי*ל כולם מחיר ואין אחה, מטבע אליכוונו
 נד, פיס' פ"א קדושין ביש"ש והובא שלו פדיוןבהל'
 זהובים שכ' דנ"ל כ' כב( אוה פ"ח בכורותובד"ת
 נג(. נדולים ד' הוא דפלע דנ"ל , ה"מ שיעור הןרייניש
 י"ר, לשני מהם עשרים ועולים ש טורנ אלטשקורין
 אישטרלישים נ' שהוא , - לטורנש גדול שקוראהרי

 זהוב,- 1/10 הוא הגדול וכי , טורנש ע"ע לבנים,הנקראים
- , זהוב ao/1 הוא הלבן אווהאשטרליש  הררו"ך אכן 

 )ולאחד , זהוב 80/' שהיא למטבע נדול קוראיםובנו
 שוה שהוא לפי - דרייאר הררויך קורא בזהובטעשרה

 ז"ל ומוד"ם : פ"ח ס' חו"ם בסם"ע ונ"ל . גרולים(לנ'
 . . . פולנש זהובים ב' דינרין( כ' ):= ה"מ שעוליםב'
 פולנש, דרייאר כ' הםוב"ז

 הרי.
 לזהוב, דרייאר י' לפ"ח

 זהוב 140 הוא שהנדול או , לדרייאר נדוליםושלשה
 ריינש-. זהב 80/' שהוא )האישטרליש( הלבן כמופולנש

 עולה דינר שליש שהוא מעין וב' שכ'וע"ש
 חי"ם  בדרישה שכ' מה מבין אני ובזה , פולנשנדול
 מובן כל אין אשר " ... מעין ששה רהיינו לכ' וגם "...שם
 ונם הונה* לפני אשר קאנינסבארג )ובדפיםלוה
 "וג' : צ"ל דלרעתי הסגיה( כונת אדע ולאלד'"
 מעין ו' באסת הם מהם, שג' נרולים ורצ"ללבנים"
 עכ"פ שיהי', איך הפרישה דגרי פירוש ויהי' , -כאסור
 - . פולנש זהוב 1/60 הוא פילגש שגדול אנחנורואים

 ולפ"ז הסם"ען של הז"פ גודל מטני שנעלםאלא
 שדרישה אמנם ראם , שלו הנרול נודל גם ממנינעלם
 שמשוה כסו הז"ר אל הז"פ את משוה מ"ו סי'אה"ע
 בדברי נם אבל , ש"ח ס" יוד"ע הרמ"א נםאוהם
 קל הי' שלו הז"ר אם והחוה"ש  הנ"ש נסהפקוהרמ"א
 )וע"ש כהחר, כבד הי' שלו שהז"פ להיפך אוכז"פ
 הז"פ להוכיח ונ"ל , הממ"ע( ברברי טאר שהארינוסה
 שהרי להיפך, ולא , כז"ר כבדים זהובים הם הסם"עשל

 והתק"כ האלף לחשבון הב"ז חשבון הררישח שםמשוה
 ט"ז עיין , לוט 5 4/' לבה"פ שהם הגאונים שלשעורים
 2,626 זהוב כל הם ככדים שלו שזהובים ושמ"מ שם,יוד"ע
 צצה"ח ]ועיין קלים היו שלו השעורים שנם לוטר ואיזלוט.
 וזמנו- מקומו במשקל משקלם שמצא רכ"נ ס"יוד"ע
 ואולי , הט"ו שזכר ממשקל כבר הי' לא כסה"נ)אשר
 לפ"ח דהוא לום 4,5 ערך -( לקמן עיין , סמם קלעוד
 יותר טעם 25/1800זי( "4,5" רק קיסר במשקל ,הם"ז
 שמשקלם שם יור"ע הדרישה הביא דבעצסו לום[, 8מן

 ובדפ.ס )כצ"ל, וקוינמ לומ ה' הוא מ"ץ מהר"מלרעת
 ן דמוכח( מעוה וזה קוינמ ו' לוט ה' א'הא לפניאשר

 שותק הף לא מזה פחות שמשקלם סובר הי'ואם
 ע"ר מיוסר שם בחונים חשבונו בי ועור ; זאתמלפרש
 , זהב בע' הוכחתי וכבר , לעיל שזכרתי ביוד"עהרמ"א
 , הררו*ך של בנו שכתב טה הוא לי קשהואשר - . הי' ככר הרמ"א של .ז"רשע"כ
 שם בש"ך בקצרה דבריו הובאו יו"ר הפרישהבהגהת
 פדה"ב ששיערו ומהרי"ל מהרא"י לפי שאף ונראה :וז"ל
 ושני ר*ט א' סערך פחוה יהי' לא זהובים ב'בערך
 ע"ב בעד הר*ט בזמניהם שהיו כפי 6/81( ר"טשליש

 לפיח נמצא נר( פולנש נרולים ל"ו שהיאקאראט.ן
 62 ערך לפ"ח אשר קאראטין, 72(==120 ' )5/8 הב"זהוין

 שיעור לופ, 2 מן פחוז; עור שיעורו יהי' , ללויסקאראט
 , קצב הערה )ועיין כה ער שטענו שלא , טארקטן
 הר*ט משקל ~ן' הר"ט שנתקטנו הר"ח בזמןשנם
 לופ 1,76ערך

 6נ,1 ערך רק שהם קאראט ע"ב משא"כ.
 שזקוק שם אה"ע הררישה שכ' סה קשהעור . - הקאראטין במספר נפל טעות איזה ואולי ,לוט
 ברפוס )ב"ה יותר וטעט ז"פ ח' שוה ע"ע( לויס, )ח'כסף

  זקוקי-רן רביע רק הם ב"ז וא"ב לפני(; אשרקאנינסבורג
 סרילקאב )דפוס בחו"י מצאתי זה ראה אבל - 1לום
 בפולין זקוק כ' והדרישה : בזה"ל שכ' א' מ" לפני(אשר
 ע"ש. , זהובים )64( ו' שוה כסף ונקיק גרולים, פ"חהוי

 הטבואר והגר"א הג"ש ע"פ הרם"א, לחשבון טכווןוהחשבון
 הנכונה היא שלפנינו שבררישה הניסחא שם.-ואם זהבבעי

 ובזטן שבמקום שאף לוסר אפשר טהד"פ( היא)יבחו"י
 ונרועה פחותה זהוב הטטבע היתה וכנוהררו"ך
 בה שהיו משום , הרם"א של ופילנש ז"רמסטנעה
 חשבון אכן שם( ביוד"ע הנר"א שכ' )וכעין סיניםהרבה
 ופולנש ריינש זהוב ע"פ הכל הוא שלהם והפרוטההסלע
 דברי שלפרש אחרי , צרוף מכסף שהיו הרמ"אשל

 , שם חוגם בפרישה מצאתי זה וראה - קאתיהרם"א
 מה ועיי' : בזה"ל כ' , לעיל שזכרתי חשבונואחרי

 לעינים נראה בזמנינו רכסף ני.( ע"ז בסם"עשכתבהי
 פפעניק *יותר עולין ממילא הנ"ל; חשבון מערךשנתייקר
 שחשבונו לפנית הרי ע"נ, וסלעים, בשקל מטבעות"ושאר
 הי' בימיו ובי , הרמ"א בימי הזהוב שה" מה לפיהוא

 שוה הי' בסף שהזקוק ממילא , מזה פחוה שוההזהוב
 , בזה שהאריכו ותוה"ש נ"ש ועיין , זהובים ו' מןיוהר

 האמורים, הפרישה דברי את שניהם ראו לאוכפה"נ
 שכ' בשעה תוי הררישה הף שלא בעצטו כ')וההוה"ש
 . ההיא(החשיבה

 1/10 אל דרייאר קורא כ"ר ס"ק שם אה"עובחיים

 אכן עש"ל, כהמס"ע, ;'פ 1,80 ונרול=באל פולנש,זהוב
טסה

 :טצא , גרולים נ' הם זוז שכ.ה כ' כתוגות סוף מרדכי ובהגהות דינר, הוא רגדול נמצאנג(
 הגרוי

 , ורביע דינר שוה שלו
 שעסקו וחהוה'ש הנגש על תמה ואני להלמם, קשים רברים שם אנשי בחידושי ,וע"ש המהרי.ל ,נל זה ואינו ארי גדול הואואולי
- הא"ש דבריבסוף  ptp זמניכם" ש. הר"ט את והכיר ירע הרב מלשון כפה-נ :ד( . דבריו( ראשית על נתעוררו ולא - וחגר, 
 בסט'ע שכ' שציין מה וצע"ק נר-( - . לשאלתו מקום אין האמור ולפי י הא מג-ל ידע שלא עליו כתב ובחוה*ש , שויו אתוירע

 שם בר"ת )ועיין , לטעיין כמבואר התם לקושיתו מקום אין אלה דבריו שלפי אלא עור ולא . שם לזה זכר ואין נתייקר,דהכסף
 ראה לא הנ"ל וכפי , עמל נקי הכסף על אם כי חז-ל השבון ואין סיגים הס הממבעות שעכשיו בזה רק שלא הסם-ע אתשהפס
 כאן. קטן ט'ס איזה יש ואולי אדירי'( מרירי' מקשה הי' עריפא ראם ראם , הללו הפרישהוברי



נודל28

 לפי -שהיא הטרדכי שחשבון כ"ג ס"ק שם שכ'סמה
 - ורביע לוט ה' או לוס ה' להלן, שכ'מה

 לכאורה הוא
 פולנש למטכעוה שכונתו נראה הרמ"א, טחשבוןיוהר
 לסםנעוה כונהו היתה דאם בשוין, גרועות אוקלוח
 החשבונות יהיו הרי לוט( 6 118 )השוות הכברותריינש

 שלו שהזהוב לי שנטדוטה אלא עוד ולא , - נ"(מכוונות
 הז"פ אח חשבו הם כי והפם"נ המנ"א של 0ז"פ גרוע אוקל
 2/6 רק שהוא משמע הח"מ ומדברי זהב, ע"ע ז"רלחצי

 שו"ת )עיין אחד ז"ר שהוא , השוק את חושב שכןז"ר
 וחצי- פולנש זהובים ב' א( סי' ובדו"ה קל"ו, ס"מהרי"ו
 השוק דאולי לרחוה יש כי ואם , בפנים בחיםעיין
 כמו לי ססתנר בכ"ז , מהרי"1 משוק כבד ה"שלו

 אחד ז"ר הם הה"ט של ומחצה זהובים דב'שבהבתי
 יור"ע להש"ך גם מצינו רכן , שלו ז"פ ה' הםובז"ר
 'כמצריך נ"נ במקום ז"פ ;פדה"נה' שטצריך ש"הסי'

 2/6 אל שוה הח"מ של פולנש הגדול יהב ולפ"זהרמ"א,

 סק"ר רמיט סי' יוד"ע ש"ך ועיין ובנו הררו"ך שלגדול
 עי' , סלע 1/8 לרעהו )שהוא השקל ששלישיתשכ'
 מגדולי 2/5 ג"כ והיינו , גדולים י' הוא סלע(ערך

 ד' רק הוא הסלע שליש שלדעתם )אחרי ובנוהררו"ך
 . ע"ז( בריש כמבוארגדולים,

 הם?; שנ' מה לפי , מהרי"ל שלוזקוק
 טעם פחות הם"ז בימי הי' פילין וזקיק קיסר, זקוקהוא
 קיסר זקוק 2/8 רק הי' הנר"א ובימי , קיסר זקוק 08,4ן

 1/60 ערך שוה הי' הנר"א של מקומו של והזהוב .גערך

 מקומו( של לוט 4/15 ערך )דהיימ מקומו שלזקוק
 זהב 6/' או , ז"ר 1/15 אל שוה סו"ז של הזהבנמצא
 שוה הנר"א מו"ז של )והגדול . והת"ס הש"ך טעושל
 והח"מ[ הש"ך מו"ז של נדול 8/נ או , גיר 1/16אל
 הנר"א ביאורי עיין . יהובים ל' לפרה"ב הצריךולכן
 משקלות ג"כ הי' הגר"א כמשקלות ואולי - . שםאוה"ע
 ובזה , למקומון וקרוב הגר"א בזמן )שהי' הגרש"זהרב

 נתן )ילא לוס ח' לפרה"ב הרב שהצריך מה שפיראתא
 זקיק שליש הט"ו לרעת הם שה"ס דאחרי לרבריו(מעם
 חצי )1/8'8/2( שהם נטצא לעיל( כ"ז )כמניגורקיסר
 ונכדו - , לום ח' דהיינו , וזטנו מקוטו של,קוק

 בינונים" "שעורים תהק"כ אלף ששקל לפי /הגבצצה"ח
 ד' ערך רק משקלם ומצא הגאונים( לדעת ה"מ)משקל
 של טליט כבד סו", של שלום נפה"נ סבר , וחצילופ
 וטעטי' שכונתו אדמו"ר א"ז דברי על כתב ולכן ,הם"ז
- , שבארחי כמו שכונהו ול"נ ממנו,נעלמו  השעורים וכי 

 מהשעירים קלים ע"כ , בצצה"ח הרב סו"ז שלהבינונים
 נה.(-. בזה, שכתבתי מה סלע ע"ע הנאונים, שלהבינונים

 לוט 16ץ שוה שהי' הנר"א, זו"מ של הזהובואולי
 ערך אך משקלו הי'לא

"15 
 משום )ורק לום )=כ6[1(

 הזהוב הוא וכי . מעט( יוהר שוה הי' דמבעאתירפא
 )דהייט בקירוב לום הם מהם שה' , שם בצ"צשוכר
 הם מהם ל' הנרוא  לרעת אשר והנב( לבל  לוט 5ן!ערך
 וכי הש"ך שזכר הזהובים שהם סבר בצ"צ והגאין ,ה"מ
 שיהי' לרצ"ל טטבע" "כסף כעינן רלא הש"ךדעה
 לזפ ה' , סשה בימי שהי' כמו , כזמנו המטבעמשקל
 כסף כך כל דבעינן )רצ"ל כסף" *שוה רקורביע(
 לקנוה שיכלו כמה , קנינים כך כל בהם לקמהשנוכל
 מסתכר ולי בפנים, ע"ש נה..( משה בימי ורביע לוטבה'
 באותה הגאון עם לי יש דו"ד והרבה שכתבתיכמו

 - . מקומם כאן אין אבל ,השובה
 אתלוה ר"ש עיין , גדול מן אותו ניזרים ישגורל,

 האצבע אל הכונה אם להסהפק ויש , מ"אפי"ג
 ונקראה אמה. חז"ל בל' הנקרא , היר כף שלהאמצעיה

 שהכינה או נו( האצבעית משאר ארוכה שהיא ע"שכן
 )דוימען( לגוף וסטיך היר בקצה עומד אשר האצבעאל

 האצבעות משאר ושמנה עבה שהיא ע"ש כןונקראה
 בהן ושומרני ערבי בלה"ק, , הלזו האצבע שנקיאהוכמו
 ומסדורם נז( בהן ע' פירשט עיי' , ושמן עב בל"עשפי'

בהלמור
 משל גדול הריג-ש ששיעור ,ה לפני שכ' מה על ופסהת' הרמ"א שיעור על המררכ' שיעור שהגרע ממה נסה"עתינה,

 , סלע ע"ע אניקיות, 5ד,3 הוא הריב'ש דקל הרמ"א משל הריב"ש שיעור יגדל ג"כ לז"ר דכונתו נימר שאפילו לפ' זהרמ"א
 שגם , בקויא שלמה באפריון ראיתי שיב נה.( י זהב ע"ע אינקיוה, 3 מן יותר הוה יא לרירי שאפילו הרמ"א של שיעירומשא-כ
 של התרופות בלוח כ"ז שמצא כמו , שעורה גרעין הוא הגראן וכי , גראן תתקיכ אלת הם לוט ח' כי הוא הרב שטעם כ'הוא

"oenשל רעת על לעמור וכיתי ולא : וסיים , אדמו"ר א"ז וכעט כונת ירע שלא הצ"צ שכ' מה הניא ואח"ם , לעם מרפא 
-הצ'צ  מפורשים גצ-צ הרב דגרי כי אחרי , זכה לא למה אר; ולא ע:.ל, , ונימוקם בטעמם ברור'; נ"ע רה'ג דברי הלוא כי 

 סתירה מצא הוא ואם ונימוק( טעם בלא , נאמרו שסהמא אדמו"ר, א"ז דברי ,מ'2א"נ מזה הרבה פחות ששקל מה לפי היםוממשקל
 את הצ.צ ראה לא אם קשה לא שבאמה ובפרט , דעתו על עמר שלא לאמר ולא , להקשות לו ה" המל"ע מדגרי הצ"צלדברי
 כבי שהגראן השג רק , אוהו שראה אפשר זו_וגם השובתו שכהב בשעה עדיין נדפס לא אולי ואשר , הרפואותספר

 אחד גדול לרב ראיתי כ' עד , שם קצת קהה הלתון באמת כ' , הצ"צ דגרי לפרש מעט הארכה' נה..( . "הב'נונ'ה"(מהשעורה
 מה א, אמה ע"ע נו( - . טהד"פ( בהם רבו כ' גם ומה , טפ"ז דעתו לסוף ירד דא האפ"ש גם ,ואולי רבניו בפירושומהפליג
 שקויאח תראה מכאן וגדולה מכאן גדולה נותן א.הא ששם פ"ו קראות הוספתא ועיי' 'ומא. ריש וההוספתא רש"י בשםשכתבהי
 גאצבעו כתב ה"ז פ"ה מע'טה"ק ברמב.ם אכן מכאן וקטנה מכאן, גדולה א :ג' ד:בהיב הגמרא ;"פ הגיהו והאהרונ'ם גדולה,לאמה
 אשך האצב; הוא שבהן פרשו המפרשים כל נז( -- . בהוספתא לפניו הגרסא היהה שכן ואחבוב , מכאן ובגורל מכאןהגדופה
 הכהן ש( האמתי פרק שזה שהכאה ספק אין אמצעי פרק זה בהן ע? קפד פ' צו פ' גספרא דאמרו והא לגוף. וסמוך היר כףבקצה
 רה"י זג,כ , בקרא התכר האוזן של האמצ;' גדר שהכונה , הארעי גרר זה אזן הנזך על זה לפנ' שאמרו ונטו נקראהנזנר
 וכן ואו:קלום , שבבה; האמצ; פיק זה הישניה ידם בהן ועל : שם בפ"ו מפורש זנן האמצעי ובפרק הגורל בהן כט-כשמוח
 חז"ל דרשת אל כונו הם שגם ונראה , הבהן שרש גל.ע שט'רוש. ע"ז לאוו' אצל פליישער ועיי' , איליון הרגמו שם שמותוע"י
 ולא סתם אמצעי פירקא ;ל חרגם יר_יז כד , ה_בג ויקרא .בת"י - . היד כף בבשר מושרש הוא האמצע' הפרק בבהן כיהנ"ל
 וסכה בזה מעה שברה'ר ל' וכמדומה . האצבע ש: בשגגה או במויי ברפים שנשמם חושב ואנ' , תיבא וזה , אצנע א.זה שלזכר



פגוגמד
 אצבע... ... אמה ... קמיצה ... זרה ה"נ. כתובותנתלמור
 רבב"ח שלפני )אלא אמצעי איננו שגודל נראהגודל,
 )שם( ורבנ"ח . צו( פ' בדבריו עיין , בזה אחר סררהי'
 ע"ש לך תעשה נרילים כמו , שנדיל השם אחגוזר
 בהן י - א שופטים הרנם יוב"ע )וכן הכף בקצהשהוא
 וסוף(. קצה בל"ע ההליש, לדעה שפי' , קרסול :דקרא
 העומד האצבע הוא אם , אחר ספק לנו נולדולפ"ז
 בקצה העומד או , )הבהן( הנוף לצד היד כףבקצה
 מי יש בשם שהביא ברב"ב )וע"ש חוץ לצד הירכף

 הקטנה האצבע הוא שגורל כן אמר שבאמהשפרש
 בחוה"ש והגאון . מכולן( וזרה-העבה , האצבעותמכל
 דאורייתא מפח א מא, מנחות דאמרו מהא זה ספקההיר
 הקטנה האצבע אינו רגורל הרי . בקטנה ו' בנידלד'

 הסמוך היר כף בקצה אשר האצבע שהואוע"כ
 הוא שבהן , כ - כס שמזה רש"י וב"ב נו.( הבהן -לנוף
 וז"ל פ"ח שבה להרים המשניות בפי' וכ"כ ,הגורל
 בפירושו וכ"כ , בל"ע הבהן שהוא בגורל המדותוכל

 . רפ"נלסוכה
 , נודל[ ]מלא גידל ריוח מצינו , משיחהובהור

 ע"ע[ , גודל קשר ]גם נודל, רוחב ריוחכמלא
 בהורה דל"ר בין מניחין ה"ד פ"ב סופרים במס'איהא דכי

 מלמטה מניחין אחר, גודל ריוח ובנו"ח אצבעות שתיריוח
 )נ' בטפח חלקים ג' מלמעלה , מפח ריוחבהורה

 , מלמעלן וב' מלמטן אצבעות ג' ובנכחאצבעוה(
 טפח מלמטה בתורה איתא א , ל מנחזהובתלמודן
 ב' רוחב ריוח כמלא דל"ד ובין אצבעיה ג'מלמעלה
 ב' ומלמעלה אצבעות ג' מלמטה ובחו"מ ,אצבעוה
 ונראה ן גורל רוחב ריוח כמלא דל"ר וביןאצבעוה
 הוא חד נודל רוחב ריוח ובמלא גודל דרי:ח הנ"למכל
 חד אצבעות ב' רוחב ריוח וכמלא אצבעוה ב' ריוח)וכן

 שכמלא כ' לנ סי' ציצית הלכות האשבולהוא(-.בספר
 מסוגיא צע"ק וזה , גדול מקשר יוהר הוא , נירלקשר
 לוגמיו ממלוא פחוה לונמיו רכמלוא א , פ'דיומא
 מעט אלא לדעהו גם יוהר אינו עכ"פ לוגמ.ו, מלואע"ע

 . שם בדבריוכמבואר

 בירוש' ראיתא הא הביא ב' אות המרותובפרטי
 שקאי ומבר נורל*ו *מלא דל"ר בין ה"ט פ"קמנילה
 שישתיו כרי , נורל קשר כונתם : ז"ל וכ'אתורה

 וקשר והירוש', הבבלי נין מחלוקת יהי' ולאהשיעורים
 נשיעור אצבעות ב' נירל" *סלא הירוש' כלשון אונודל
 ריוח וכמלא שניפל הוכחנו לעיל אבל , עש"ל ,הבבלי
 ובין הירוש' נורל פלא בין ולחלק , הוא חד גידלרוחב
 כפול שהראשון ולומר הבבלי נודל רוחב ריוחכסלא
 ומלא סים דלהרמב"ם סיט )וע"ע דחוק לרעתימהשני
 בתר כאן ניזל ואיך , המית רוחב ממלא קטניםהמיט
 ב ח 1 ר ריוח מבמלא נרול גירל שמלא ונאמר ,אפכא
 בחו"מ מיירי הירוש' של הברייתא ולדעתי ?(נידל
 ... גודל מלא רל"ר בין משייר... שיהי' וצריך :רז"ל
 נ' ולמטן אצבעוה ב' מלמעלן בספר ריוח ליתןצריך

 )ע' טפח ומלמטן ג' מלמעלן בהורה רי"אאצנעוה,
 / כהלמודן ממש היא דברייתא רישא הנה משה(פני

 וזה , דהורה דינא לנו נקט ר"י ]ורק בחו"םוכם"ם
 דינא בדר"י חסר ואולי ן וכו' מלמעלן ה ר בתושאמר
 הגורל רוחב הוא דהירוש' גודל ומלא לדף[ דףדבין
 הרה"ר רברי כי ראיהי שוב - המ"מ של וגודלהככלי
 פי' ולרעתי , אתר על שם הפנים ממראהשאולים

 - . שכהבתי כמוהירוש'
 ארכה נרמירא ת"י טז - ג שופטים ארכה נמדגמד.

 את לראין והביא אמה שהוא מתחלה כ'ובערוך
 גטד  וי"א כ' ואח"כ ?[ יוסף רב ]בשם הלזההרנים

 א , ק ב"ב והרשב"ם ן אצבעות בלא אמה שיעורהוא
 קטנות אסוה כ' שם הנזכרים ומחצה נמרים שניעל

 בינתו שגם ונראה , אצבעיתיו ער )=ממרפקו(מפרקי
 א"ש ]ועיין , בכלל ער לא אצבעוה'ו" "ועדכה;יוך
 ראה ולו , בפירושו שנסתפק א אוה אחרוןקונמרס
 , כן[ הרשב"ם דברי פי' הוא שנם אחשוב , הערוךדברי
 נמד כתיב דקרא , שלמוה אמוה וי"א שסייםוע"ש

 ניפא בקרא אם , טקרא מייתא מאי אדעארכה-ולא
 על כהעריך הוא נם סטך ואולי , פירושו לןמספקא
 ן,גשוקס הרגטו והמבעים זכרו(. שלא )אף הנ"להתרנום

זרה
 וטצאתי , הנ.ל רש"י ודברי הספרא מדברי הרב זכר לא גם , כלל להאמר א"א וזה אמצעי לאצבע התרגוט כונת אמצעישבפרק
 נראה , בשמות שתיגם למה וסוהר חדש דרך לו לקח היל שהת"י שחשב ספרים מצפחת 'ד על אשר סופרים בעיטורלאח"ז
 בתולרת ג , י"ג רף ח"א מנהגים בסרור נזי( . אינו ,ה ולדעתי , אמצעי לאצב; אמצע' בפירקא התם שכונת הבין הואשגם
 אצבע : מנהגים בהגהות שכ' מה שבש ועפ"ז , זרת( ,והזכה גודל :קראת הקשה שאצנע צו פ' גרבב"ח שמצא כ' , י"ג אותאסתר
- ז סנהג'פ הגהות דברי לשב:: עלינו כן סברי מפרשים" .שיש מפני וכי אד; עבה-ולא אצבע שצ'ל וכ' זרת הנקיאקטן  והרי 

 דף ח"ב סוף שם ועיין מכועס( הקטנה זרת )והוה מכולם עב שהוא גודל הכטים בלשון נקרא הבהן כי זה לפני זכר בעצמורבג"ח
 האגודל הוא בטפח שד' .. האצבע כי ... הפוסקים בדברי מבואר כי , ברב'ח נפל טעו,; ע"כ : בזהיל לו כ' אחד 'כגאון ב ,פה

 זכר בבר , הבהן שהוא שהדגה אחרי להאמר, א"א ברבב"ה" נפל פעות ";"כ שכ' מה שעורים.-הנה ז' המהזיקוהוא
 וראי מהתלמוד, בתוה,ש הגאון ראית ,משא-כ עליהם לחלק מפרשים' "לתיש דאפשר רא" לאו הפוסק.ם מדברי ראיתי גם , זהלפני
 רוחב שהוא י נ ו נ י ג ה אצבע הוא אגורל רוחב כי הר.ג כדגרי האמת א פו, יטב הנ"ל להגאל השיג והמחבר היא(. אלימתאדראי'

 ... אגודל הקטן( )רצ'ל החמישי אצבע נקרא תורה בלשון .., לחור חכמים ולשון להוד תורה לשון אמרו כבר אך .., שעורותז'
 לאיזה "אגודי" או "גורל" השם בתורה מצא ראי' מאר תמוהים ירבר'1 . הגורל רוהב י נ 1 נ י ב ה אצבע נקרא חכמיםוכלשוי
- ? שיהי'אצבע  ואולי . האמה( הוא )והבינוני הבהן הוא והרי , הגודל הוא ' 1 1 נ י ב ה אצבע רוהב כי ושנה שכ' זה מה גם 
 השם זה לשי שם זכר ;כ"פ הגה ytyw) )ע'; מצטערין אנו הכמב"ג לשון על שגם מלבר אבל המ"ת הרמב"ם ללשון גזהכיון
 לבאר שבא הרב אבל , הבהן גודל להגביל רק נא .גינוני" ובמלה אחרת אצנע הוא אול' נסתפק ולא הבהן שהוא שסיברגורל
 . הגתן , העב דהיא לפרש לו והי' הכינוני, אסב; : סתם לכתוב לו ה" לא אגורל, הוא אצגעא.וה
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 ובלשי אמה וי"א סיים אך זרת פי' : רש"פ וכ"כ ,צרה
 ודעת . ע"ע , גדומה אטה כ' ורשויי . גרסידאהלסור
 וסובר גרסידא הוא שנמד נהה"י פל'נ בם"םה"נ

 ולפעמים ה"פ לפעמים מציינים , האמה כמו ,ששניהם
 ו;יי' . עיצבה אסה היא הגמד שלעולם אלא ,ו'פ

 - . מע"ד ריר סי' חו"מב"ש
 היא וא"כ נח( ונבל נוד של הרגום , סלסי"אגרב.

 הרוטוה דאיהא מסה וכן , קצובה בלהימדה
 שלא ג"כ נראה , סאהים מחזיק שיקוא נרב מ"חפ"י
 מאוה ג' דאסרו מהא בכ"ז , במדהם שוין הגרביןכל
 שסיגרני

 יין גרבי מאוה נ' כפ,א( ביצה ינ:ב )שנת
 )ב"ב משתא גרבי האוה ג' א( נז, ופסחים שם)ביצה
 ליין ידועה מדה בנוה גרבין להם שהא משמעעג,א(
 ב כנ, ב"מ התוס' וכ"כ היום, גם המסחר כדרךולשטן,
 שוין החביוה דכל הוא ורנילות : יין של חביותד"ה
 , וכו' בגמרא אבל : יין כדי ר"ה ההוייט שכ')ומה
 כתובות דאיהא הא ועל , צרכו( בל סדוקרקאינו
 גרבי שלשים בה שאין וענבה ענבה כל לך איןקיא,א
 לה דיליף מוכרת ופירושו מאין, ל' דהיינו רש"י נ'יין

 דהיינו המר אלא קמר א"ה , חמר דהשתה מקראההם
 לב-יד( דברים וה"י שם רש"י )עיין . P~r , מאיןל'
 סאין רש"י כ' סם,ב' גטין גרבי הלהא עלוכן
 וכ"כ וקצ"ע( איפה גרבא נ' ב , לו בפסחים)אכן
 שסנרי ונראה - . ביבש סאה בטקום בלח וגרבריגע
 שלמה בהלמוד מצינו וכן v~v' הוא, אהד ונריודנרב
 צו, )ב"ק במ.א קירא גרב ט"ו,א( )נ"מ בס"אשקורא

 , נריוא(

 הק-קע למדה ההלמוד בי ישמשולפעמים
 ב"ם דארעא גרבא לו הב : כמי סאה( ביה)במקום
 גרבא בה לזרוע שאפשר קרקע כדה שפי'ט"ו,ב

 חטי וזרע כור ניח ע"ע , שעורין או חטין):נסאה(
 דמרבע סאן איהא ה"נ פ"ה סוטה ובירוש' - ,שעורים
 , בזה שפרשו מה ופ"מ בק.ע ועייי , גרביןארבע

 - . הלז מהערך הואולדעתי
 עשרים וכן , ל-יג שמוה , השקל נרה עשריםגרה*

 אונקלום תרגם כז-כה ויקרא השקל יהי'גרה
 וסלע הקדש ששקל מזה ולמדנו סלעא ., מעיןעסרין
 נ"א בכירוה אר"נ וכן מעה הוא גרה וכי ,נרדפים
 ובפסקהא מעין, עש-ין ומהרנטינן השקל גרהעשרים
 , מעין עשר השקל מחציה הוא וכמה הצא כירבהא

 ההום' דעה )ובב"ז אגורה ע"ע אכולי, העהיקווהשבעים
 היי לא משה שבימי וש"נ והרי ד"ה י"א,נקדושין
 מטבעות עשו ואח"ז הי' משקל אלא כזו, קמנהמטבע
 טשקלה מעה בע' הטבואר ולפי נט(. כטשקלהכסף
 ואלו כ' והראב"ע שעורה. גיעיני ט"ז הנאוניםלדעה
 טשקל יהי' פירושו ולפי , הם חרוב נרנרוההגיות
 ע"פ - שי"ג סי, יראים במי )וכ"כ מאד קלהשקל
 הנדפס בם"י וכ"ה , צ"ח סי' שבתניא הישרההנוסחא
 הם גרה שעשרים קם-ששמע סי' כ"י ע"פמחדש
 כי מועם( דבר והוא וסיים , חרובין גרעיניעשרים
 כפו"פ עיין - , שעורים ר' הוא חרוב נרגר כלמשקל
 ויהי' - נט.( אחרים ועוד בכורות הלי ורמב"ןפפ"ז
 הח"ב שכ' מה ולפי ג"ש פי 201"4(בנ הסלעמשקל
 נט..(. דרהם וע"ע פאריזים גראן 96 רק משקלם 60דף
 מהקל ,,. וחבה( : )קרי וחכה כ' שם הרטב"ן נם ביואם
 כהקלא עבדו חבה( : )ק-י חכה מן וארבע .,, שעורהחדא

 שאין ספק אין אבל , גרה דמקייא דחיובדגרעיניהא
 של גרעין נקרא שכן אלא , דקרא הנרה אלכונתו
 צ"ו סלעא לי' והוי מפורש שם כ' שהרי , בימיוח-וב
 איש בחידושי וראיהי - כ"ד( ולא כ' )ולאנראוה
 שיער ז"ל והריין : בזה"ל שכ' כהובות סוףלטרדכי
 "בלשון נרה הנקרא הוא גש"ח אמר חרוב, שלבגרעינן
 לא טקרא" "בלשון המלין נזכרו לא ובאמהמקיא"-
 וע"ש , מהיסב"ן דבריו שהעהיק בר"ן, ולאכרמכם
 , בהורה האמורה נרה זה שאין סיים הוא שנםבחא"ש
 לא כי הא מנ"ל אדע ולא היא, אחרה מטבע מיןאלא
 גרה, נקראה נ"ש ד' בת שהמטבע והר"ן הרמב"ןאמרו
 שגרה נסכים ואם - . כן נקרא ח-וב של שהגרעםאלא
 המטבע נק-את שלא נאמר , חיוב נרעין הואדקרא
 ע"ש אלא הלז, הגרעין במשקי משקלה שהי' ע"ש"נרה"
 שמצינו מה )וכעין הגרעין כהכונת המונההשהי'

במטבע
 ולי נט( כר.- או נוד זצ"ל שטסיה כ"ס ואין כד, נוראו פירושו גרב איהא שם הרומות צרק מלכי בן ריי בפי'נח(

 . הוא גרה עשרים ת"ל מנין כסף שוה כסף אלא לי אין קרח פ' ובת"ז , ק'"וו במדבר בספדי ראיתא מהא לדבריהם ראי'יש
 הו' רלא אף גרות ליחן דיכול'1 יאשמעינן אחא דקרא , כפשוטן הרברים התוס' לרעת אכן . הדברים בהבנת נתקשווהמפרשים
 חרוב. גרעיני המניא הם חבות "רל"ב" אמרו כ': ג' סי' פדה"פ הל' חיים ובארחות נם-( . כסף שוה דהיינו , נסכ' אלאמטבעית,
 הוא שט"מ ספק אין אבל בפגים( שכרתי הגאונים משיעור עוד ראב-ע שעור יגדל ,וא-כ ע-ש )8/צ28(=29ח הג"ח יהי'ילפ"1

 אמרו כצ"ל: אלא רל"ב( ,,לא הכות ל-ב הוא ארגינץ שמשקל נודע וכבר ארגיגץ, משקל ויאי ידסיים:שהו
 דל-

 ,אשר ב
 נראה לא הח.ב בעיני נט-.( . בפנים ע.ש ארגי:ץ משקל וראי שהוי 4.8:ב)32( ,כי חרוג גרעיני תמגיא הם הבגתל-ב(
 שמשקלו עיקא' דינר פרייטאג של בסמ'ע רמצא מהא לה סמוכים והביא זו דעה קייט 1 4 ח"א והחהרצ*פ . ע"ש , הראב'עשיעור

 , ראיתו ממרחק הביא למה אדע לא אבל . לקמן עיין בתלמוד כזה דינר הצי מעא וכן , בקירוב גראן 96 שהן הרום גרעיג'נ'

 עזה שסנרי אלא , ונעורה( גרגרי פ' - ) חרוב גרשני כ' וכמשקלה מטבע שיש מודים בעצמם הגאונים אם , פרייטאג שלמכס"ע

 לדינא נ-מ יראין אף - מהתלמוד לראיתו נבוא - ז הערקאי מדינר ראי' ומאי , קדש של וקל ולא , ע"ע קרש של ווקלרב;
-כאמור  פדה-ב של שדינר ושהניח ואחרי , ערבאי זוז Tr~ 28 הם פדה-ב של )דינרין( מתקלי דעשרים נ,א גבורות דאמרו הא הביא 

 ומאי ז פדה-ב של הדינר משקל הוא כמה דנין אנו ע"ז אבל וחשוב(- ,צא גראן 48 הערבי הזוז לו יצא בפנים ע"ש גראן 68,5היא
 טיאעי)=ערבאי(. :ווי 28 12,ז הם ג.ש צ'ו הוא שכאו"א ששדגג ד'נרין שכ' מפורש ששם יג סי' לראשנים זכרון ת שו' -ועין ז עודטייתא
 . הגאונים- הוספת הוא בגמרא המימרא שכל ערבא דינר וע-ע ובקירוב,. גראן 83,5 או , גזע 69,64 הוא ערבאי שדינרנמצא



נרובררנ
 משקלה אבל 68( דף באקה עיי' היוניה, אכוליבטפבע
 , - הגרעין ססשקל יותר הרנההי'

 גרנרין מ"ו שהיא מעה פירושה גרה כ'ורש"פ
 אם אדע ולא , שקל בערך וכ"כ במשקל, חטהיטל
 , השעורים מן במשקלן כנדים שהחמים משוםהוא
 שוה שיעורם ויהי' , שעורים ם"ז אל שוים מהןוב"ו
 , שקל ע"ע בשיעורי', דחלוקין או הגאונים, שיעוראל

 עיין בקירוב, דרהם 1,6 הנרה חיתה הפ"זולדעת
 ולא זה, משיעור רס"נ שמע שכבר ונראה , רפגהערה
 , משטו רי"ע שהביא כמו אמר ולכן , בעיניוישר
 ):בשהוה( דאנק ולא דינר, ע"ע( ):ישתוה, דאנקגיה

 עשרים הקדש ושקלי כ' ככר ע' לריאת ובמה"שגרהם,
 הזוזים- גרות ולא השקלים נרות הגרות ואלו ,גרה
 הדברים שנשהבשו חושב ואני אלו, לדברים מובן כלואין

 )=בדואנק שתותי הגרוה ואלה וכצ"ל ,בהה;תקה
 שע"פ היא כאן דואנק שהמלה סבר והמעהיק ,בל"ע

 דנקא( ע"ע שהם"ם, כאן הוא ובאמת , נרוהוהעהיקה
 , המעהיקים יעתיקו כן כי , הדינרין : )רצ"להשקלים

 כסו , דינר שפירושה מהקאל הערביה המלהאה
 אלסראבמי, שקל רי"ע אצל וכן ~"ל, בשו"ת כ"פשתטצא
 , )יהדרהמין הזוזים )גדנקי( שהותי ולא דינר(ורצ"ל
 . - הנ"ל רם.נ ככינת דבריו וכונתע"ע(,

 ואיהא , במו"נ הר"פ נובר כנרוגרה שיעורגרוגרות.
 )לענין שאמרו כגרונית מ"ר פי"זכלים

 לא רב( מבואות, ושהופי חצירוה ועירובי שבה,הוצאה
 פ,ב שבה שאמרו ומהא , בינונית אלא קטנה ולאגדולה

 וכן ס( מביצה פחות שנרונרה מוכח , מביצהבנרוגית
 ס-( שלטה כביצה ולא ,., מביצה כניונרת שכ' רש"יהבין

 ועי' מטנה כגרוגרת אלא הביצה כל לא המאיריוכ"כ
 . ס--( ל"ה סי' או"חנובי"ק

 שהוא כל דהימא מהו צא,א שכת דאמרוומהא
 ירענן כזית דאינא עד ולעולם מכנרוגיהלאפוקי
 אירחא אנב ד"ה תוס' עירובין עיי' מזית, גרולהשהיא
 )צא דשבת פ"י ריש דאיהא טהא משמע וכן - ,קם"ל
 לענין אי למאי , סהו סמא לבית הרומה כויה זרקב'(
 , רי"ב( הנהוה הנליון על )ע"ש בעינן כנרונרהשבה
 - תניהוה עור שם דאמרוומהא

 כגרונרת שיעורן .
 די( )יהי' שבת לענין בכויה יוצא םדלענין לימאואסאי
 סדמצפ-ף זה לפני שם דנאמר מהא משסע וכןבכזיה,
 או כזיה( )על שנת לענין נטי מחייב טומאהלענין
 שהוכיחו )כסו בעינן כגיונית שבת לענין כלדלמא
 שאילה שו"ה ועיי, , לוטר ד"ה ב, עם יוטאהתוס'
 שכ' ומה ( מא( התום' בדברי שהעיר מה נ"מ סי'שמואל
 פחוה שהוא , תק"ב קצ"פ סין או"ח הנר"אבביאורי
 הרטב"ם דעת כן הפ"ו, סי' הסג"א שלרעה אע"פמזית,
 וצ"ל: היא שפיס ספק אין הני"א בדניי בכ"ז לקמן()עיין
 הנ"ל, דבשבת פ.י לריש ציין שבעצמו אחרי מזית,יוהר
 ומה מזה, ההיפך מראין שם הדברים שמחת עכ"פאשר
 הקדמת ועי' סזית, גדול שהוא הפ"ו בסי' כי שבעצמוגם

 - . דבריו בפי' שכהבו מה אליעזר ודמשק חרתיןהקלין
 , נרוגרה של הטוגכל שיעור סמנו נעלםועדיין

 ח"י הוין סעודות דשתי א פ, עירובין אמרוהאומנם
 אכל , ה"פ פ"א עירובין ה-מב"מ פסק וכן ,נרוגרת
 דהנאי פלוגתא מצאנו גיפא סעודות שתיבשיעור
 כמאן שם עירובין פסק הרמב"ם והנה פב,ב,עירובין
 היא הנרוגרה ולפ"ז סא.( ביצים ו' הן דב"סדסבר

שליש
 א"ט 7 9 מן פחות לרשיי הגמגמת תהי' האמור ולפי מביצה.--סי( טובא בציר הוא , לך לאמר ד"ה ג עט יומא התוס' ולדעתס(

 'פלגא אלא מחזיק לא גיוגרות עשרה כיילת דכי תאנים, על גרוגרות ד"ה נדג מנחות שכ' אמה תקשה ולכאורה . ביצהע.ע
 עגול גוף הוא רהגרוגרת קשה לא באמת אבל . לגרוגרת א"מ 8,64 יעלה גריגרלון י' על נחלקם דאם לזג( ע-ע א"מ. 1=86,4קבא

 א"א 2,4 - ביצה 1 8 רק היא ההגרוגרת רהרמכ'ם הא דליל עכ"פ להוכיח הי' אפשר שלכאורה אלא - ביני דבבי רמחתשאר
 הגרוגרת מגוף שליש הס ביני הכיני נמצאו רבעא, אלא העיגול על יתר מרובע אין ח,א סוכה התלמוד של הגס לפ"ח אפילודהר'

 אינו זה גם באמת אבל הגרוגרת. מגוף שלשה פי כטסט שהוא א'מ, )8,64--1,4(=צ,6 הב"ב על שנשאר הרמב-מ לדעתמשא"כ
 קב החצי ותמונת סלע(( וע' זה ;רך סוף );יי' אצבע 9 2 3 לרשיי דהיינו הסלע ברוחב רחבה )שהיתה הגרוגרת שתמונתדאפשר
 תקיפה האמור לפי ס-י( - . לזה הסיבה קמו(( הערה ,ע"ן אצ5' 3 מ; יותר מעט וננהו אצגעות 6 מן 'ותר מעט רק לרש"י רחבוושהי'

 ואצ"ל רמא' מכגרוגרת, פהות לזמר צריך ואין מרביעית פחות גמשה רכרי רשבת פ"ח ריש הטאירי שכ' מה עללכאירה
 דהרי . אמת וזה מכגרוגרת פחות יהי' גמשה הכדי יקרש שאס שכונתו עכנ"ל מכגרוגרת( :פיש נאמת הוא התוס' שלדעתגמיעה כרי )וע"ע מכביצה אפילו פחות אשר מכגרוגרת ויותר ע"ע , ומחצה ביצה אל השוה מרביעית פחות שהוא אפשר הא , זההוא
 אפילו רהא כגרוגרת הוה לא ררבי;ית שיעורא ונין גמיעה רכדי שיעורא בין שם בחידושיו הר,ן וז"ל . מרביעית פחותגמיעה רפדי כיון כגרוגרת בו יהי' שלא יקרש אם גמשה כרי וכ"ש , מכגרוגרת פחות שהוא , כזית רק בו יהי' לא יקרש אם רביעיהגם

 יותר הי' שבתחלה "אפשר" גיבש איירי דהמצניע כגרוגרת ומיהו כ' שם והתוס' . כזית על עומר קריש הוי דכי אמרינןברביעית
 רלמא נסתפק לא למה בידייהו הוי רספ.קא כיון הקשה והמהרש"א לא. או יותר בתחלה בו הי' אי שנסתפקו משמע . גמיעהמכרי
 , מקום אין התוס' של למפיקם שגם אלא , המהרש"א של למפיקו מקום שאין מלבר הר.ן שכ' מה לפ' אבל , עכ"ל גינהוכהדד'
 1 לא או ביבש cr'n סיירי אם להסתפק שיש אלא גמיעה מכדי יותר בתחלה בו הי, המצני; בפ' סיירי ביבש שאי הואדודאי
 עכנ"ל עשלל. וכו' מ,ירי כגרוגרת ואין ומיהו : (גורס מלה ולהוסיף להגיה הב"ח א"ז הוצרך כי ער קצת מגומגם התוס' לשוןוהנה
 שבתחלה ,אפשרן ביגש סיירי דהמצניע כגרוגרת ~אפשר( ומיהו : צ.ל וכך הכא איבא דברים סרוס רק כי האמור כל את חקןלמען
 מסדר מזית גדול שגרוגרת ראי' הביא ט אות המדות בפרטי מא( . והמאירי הר"ן כדעת גמשה מכדי יותר בתחלה ה,'ביבש מיירי דאי להם גם גרור הא אבל , לא או ביבש בהמצ:'ע סיירי אי הספק על קאי דהאפשר והוא - גמיעה מכדי 'ותרהי'

 4 ע-כ היא א( פג ,;.רובין ט'א לכסא חציו חצי חצי וא-כמא.( - . רמון ע.ע אחרונה במ'טנה גט שתיי; ?עי"ז אכן - . :דבר וליתן לישא הי' הרבה מהתם ראיהו רק ינו הי' לא ואםמפיג ראיי שום אין אגוז ערך שזכרתי הגר-א לרצת אבל כלל בזה ועיתן לישא אין ראיתו פי שעל וכחג ופי"ז פ"נ כליםהמשניות
 ט,א שלטמא הרמב"ם פסק וכן ביומא אמרו ואם ביצה 8
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 ה"ה פ"ח שבה וכ"כ , א"מ 2,4 והיינו ביצהשליש

 שם שהראב"ד )אלא בביצה משלשה א' היאהגרונרה
 .האסור ובצירוף , א"כ אכן . מכוין( ואינו הוא קרובכ'

 ביצה, משליש קטן הזית יהי' , מגרוגרת קטן שזיהלעיל
 מביצה יוהר מחיקה ביה-ב ראין חז"ל דאמרוומהא
 רואים יד,א, כריהות זיתים מב' יוהר ולא פ,א,יומא
 תוס' פ,ב, עירובין )ועי' ביצה לחצי שוה שזיתאנחנו
 בזה( שהאריכו מה וה"י הומי פ"א יומא אאקם"ל,ד"ה
 בקצרה דבריו הובאו עשיר )הון האחרוניםותרצו
 ביצים דוי הפו( סי' או"ח והגר"א פי"ז כליםבתוא"ש

 ביה"ב של ניצה משא"כ סב( וקליפתן הן הרי ב"סשל
 לא עדיין אבל , בדבריהם ע"ש , קלופה ביצהשהיא
 קלופה ביצה הטהרי"ל שכ' מה כפי כי , בזה לנוהונח
 כן שע"כ כתבתי מא* ובהערה בקליפתה ביצה 8,4היא
 בקליפתה,וא"כ ביצה 8/8 הזית ויהי' סג( הרטב"םדעת
 והנובייק סר(י ביצה 8/9 רק שהיא מגרוגרת גדולעדיין
 לתירוץ צירף ולכן בזה, הרניש כפהינ ל"א סי'או"ח
 גדולה )קלופה( ביצה כי הפ.ו, סי' המפא סברההלז
 ועיין שלמים, זיהים לנ' טגיע שאינה רק , זיהים ,מב'
 לכל דביה"ב שכ' ביה"ב שאין ד"ה פ,א יומאהו"י
 דברי פרשו הם שגם זיתים,סשמע ג' מחזיק אינוהיוהר
 משליש פחות באמת שהזית נמצא , מה( כןהסטרא
 פחות בזיה שלהרמב.ם הגר"א וכ"כ בקליפתהביצך
 שם, עטא ר"ת דעה אכן - . דה וע"ע , מצהמשליש
 )בקליפתה ביצה חצי הוא יסדת בהו" ר" דעתוכן
 ביצה 2/8 )והוה , טמנו נדולה וגרוגרת דם"א(עיין
 הן ב"ס של גרוגרות די"ח רק שם( הגר"א ביאוריעיין

 עוד וע"ש , גרעינין בלא ונדרסוה נמעכותנרוגרוה
 ש"א סי' או"ח הישו"י ודעת בזה אחריםתירוצים
 והמור .- הפו סי' שכתב מה ועיי' הן חלוקוהדסוגיות
 ביצים ח' הן בינוניוה ב"ס ששיעור כ' ת"ם סי'או"ח
 בשו"ע וב"כ סו( ביצה תשיעיות ד' הגרוגרת ההי'ולפ"ז
 וי"א ביצים כו' הן גרוגרות שח"י , סע'ג שמ"חסי'
 ח' שכ' המור על המה בעצמו שהב"י ולפי ,כח'

 ב' ג"כ בשו"ע הגר"א מגיה לכן , ועוד ה'והגיה:
עמר, הוא שגם דרישה ועייי מק"ו, )ע"ש ביצים טח'שלישין

 ובכלכלה , ביצה 27'8 הגרוגרה תהי' ולפ"ז בזהי
 ד' וי"א בקירוב ביצה שליש שהוא כ' קיצר דיןשבת

 וזה ס"נ שס"ה סי' או"ח לשו"ע וציין , ביצהחמישיוה
 ולדעה מכוון, שליש הוא שם הראשונה דלדעה ,תימג
 לגרסת 8/27 או , שלפנינו הגרסא לפי 4/9 הואהשניה

 דין שם כ"ש ועיין , דסבר מאן לית 5/' אבלהגר"א
 )ומצאתי ביצה 4/9 היא שלהמור בעצמו שכ'מעמר

 , כן( כאן נם שהניהו , החדש מדפוס ישראלבהפארה
 התם שמהם , דשבת סופ"ז גברתא בהלכ'ועיין

 , ביצה כשליש היאדכנרונרה

 שבת ככ"א , משיחה בחור הגרוגרה אתומצאנו
 וכמה , קטנה אספנין החת לסוך כדי רבב בעת,

 כגרוגרת וההניא , כסלע קמנה( אספגין )שלשיעורה
 ספק ואין . הגמרא עכ"ל , הוא שיעורא חד ואידיאידי

 האספנין, של התחהון שמח ששיעור הנמראשכונה
 )כי הגרוגרת כשטח או , הסלע שמח כשיעורהוא

 והגרוגרה הסלע שמח וכי כדורוה( ולא עגילותהגיוגרות
 לש"ב משה ובאהל ל', סי' יוד"ע הפ"ח הבין וכןשוים
 רמב"ם עיין : וויל כ' זצ"ל פינסק אבד"קהגאון
 משקלה כגרוגרה דמים והטצא עירובין הלכותריש
 כערך סגרוגרה קמן דסלע ע"כ א"כ סו( סלעערך
 )האספגין( דגדולה הגמרא וכונת הכסף על הנוסףכובר

 דאין יראה והרואה . עכ"ל כסלע, ומשקלהכגרוגרה
 צריכין אנו שאין ובפרם בן, דתלסודא לישנאטשם;וה

 לשיעור אלא , האספגין ומשקל גודל לשיעורבאן
 ולענין שכהכה'. כמו ססהבר ע"כ האספגין, החהשטח
 משלים ועב" מהסלע עבה דהגרוגרת מסהבד הרבקושית
 בזה( שכ' מה שם הבו"ש )ועיין בכובדה לה שחסרמה

 . גרף ע"עגרופיא.
 למדה שע"פ וגם הטדוה, לכל שע"כ הוא כפה"נ .גריו

 שקילנא דבעינא גריוי דבל , איפה ע"עידועה,
 אלפים אקח. שארצה טרה באיזה רפ"י פי' :,אנדרים
 אלפי שיהא להו דהות מאין נ' הוה כמה בת יכיל,בת
 ששת הם בה שאלפים ואחרי יד,א עירוביןגריוי
 והר"ח סאה, הוא גריו כי לנו יצא v~v' סאה,אלפים
 ושלם גרוגרת אבל התם דאיהא אטה לג,בפסחים
 קב ושלם גרוגרת קב שאכל כלוטר כ' ,תמרים
 שחושב משמע גריוי. דאבל ע.ז אמרו ובגמראהמרים,

 הא על נשך איזהו פ' נמק"י ועיי' , לקב הגריואה
 אזלי וקא בחברי' דרביהא זוזי דמסיק סאן אביידאמר
 הוא שהגריו הוא נם שכ' , בשוקא גריוי ארבעחפי
 ן י ע נ ר א על שכ' ,א עג ב"ב הרשב"ם בפי' ועייןקב,
 אכן ר. כו בעים ר א זת בית דחרדלא ברש יוי רג

 התלמד ב" משהמש ולפעמם , סאק פ" קהבלקמן
 ב"מ צהא ב"ק דאיהא כהא גרב( )ע"ע קרקעלמדת
 שאפשר קרקע לטהכתה דארעא גרעא * הבקקב

זרוע-------------
 . בפנים לקמן עיין המהרחל שכ' כמו , בקליפתה ביצה 8,4 אל שוה קלופה שביצה עכ'ח בפנים( עי" וקלופה כביצההשיעור

 דעירובין התלמוד ,טסוגית ובפרט כוות"הו יסגור לא יטהרמב"ם י"ל שפיר בב.: , כן אינה ורי.ר הריטב"א דעת כי ואםסב(
 בשנות אכן , בקליפתה ניצה 2/8 אל שוה ת'א קלופה ביצה שלהרסכ*מ הגרש ע"פ נ' אייער הדמשק סג( -- . ניצה ע"עמסיעתו
 קלופה שביצה הרמ"א בשם סג כהערה שכתבתי מה לפי ואפילו סד( .__. ביצה 8/4 דהיא מפורש כ' ס"ז פ.ת פאהאליהו
 8הש

 מביצה עתר הם חתים של ואחרי ric) . ממנו קטן ולא להגרוגרת ממש שוה ביצה 1/8 החת 'הי' ער"ן בקליפתה ביצה 2
 ל"ז אות ש"ז עירהין ובתפ,"ש סח . זית וע"ע בקליפתה ביצה 1/4 מן גרול החית נמצא , בקליפתה כידה 3,4 מן אוקלופוז

 דאיתא מה אל כפה,נ כתנתו סז( . עליו הערותי השמטתי , עליהם שהעיר בהפצע שמצאתי לפי אך , בזה תמוהים דבריםראיתי
 רמיטקל נמצא סלע 4.376 או 174יד':ר היא הטים מן )רביעית( ומהטה ביצה יטמיטקל והל"ב ביצה, שליש דגרוגרת הסטשם
 --- לסלע. קרוב הוא וכגרוגרח( rla1a כיטליישסים



יןנרים
 הויא א"ל סאה( בית )היינו חטים גריו בהלזרוע
 עשרים רשב.ם פי' קו,ב ב"ב משח" גריויעשרין
 סאין(י כ' נזה לזרוע שאפשר )רצ"ל מדתהמאין
 ) הקלקי גרים לקמן( )עיין האיטלקי, גרים ,גרים

 הגרים - י פול שלנרים
 נגעים במס' )ב"פ :נעים א(לענין , במו"נ הר"פנזכר

 וכמה ב כ מכות שאמרו כמו קרחה לענין ב(ובש"מ(,
 נדה דאר'יה הא כמו כחם, לענין ג( כגרים, ,,, קרחהששור
 שנרים ולפי תולה. מכנרים פחות הזלה, אינה כגרים בנח,
 )עיי' שבור גרעין פירושו העברי, גרש כמו , גרםטן

 גריסין מצאנו וכן , שיהי' איזה יהי' אלו( ערכיםרש"פ
 , שם בריש הובא פ"נ מכשירין בתוספהאשונים
 אל תלמוד אנו צריכין לכן , טיפח ושל פול שלגריס
 ז האמורים גריסין בשלשה חכמים כוונו גריסאיזה
 עד מ"ב פ"ח נדה היא מפורשת משנה בכתםוהנה
 אצל וגם , פול של כגרים עד ,,, ז הולה היאכמה
 פ' מכבר הנדפס בהנחומא מצאנו נגעים שלגריס
 כחצי ז כגרים מאי סמא כגרים בהרה נ' אוהחקת
 של גריס על כמ"פ והרב הריש הר"מ כ' )וכןפול
 איזה הוספת הוא כפה"נ אכן פול( כחצי שהואנגעים
 הוצאה בהנהומא וכן יט,א ויקרא במד"ר כי ,מעהיק
 טפורש שיעור לו שמצאנו אלא , להא ליהארש"ב

 כגריס בה-ה של גומא , מ"ב פ"י ננעיםבמהניהין
 האימלקי, כנרים איתא ה"ב פ"נ נדרים )ובירוש'הקלקי
 כן כי הקלקי וצ"ל שם"ם בעה"ש שכ' טהומסהבר
 פ"ח מעשרוה כמו , בירוש' זה שגזבר המקומותבשאר
 מקום הקלקי( כגריס איהא , ה"ט פ"מ ושביעיהה"נ

 סט( שערות ארבע עדשה מקום , טה( עדשות השעהגרים

 לא קרחה של נרים אכן , שערוה ושש שלשיםנטצא
 ה-מב"מ הפוסקים, גם ובאמת , בגמרא שיעור לואדע
 לו נהנו לא קפ סי' יוד"ע והשו"ע , ע"ז הל'סוף

 שהו34 שכ' למכות )בנמק"י( לה-"ן בהמיוחם לבדשיעור,
 הנזכרים ונרוסוה גרים סתם המפרשים יפרשו וכן פולשל

 או בידם הוא קבלה ואולי פול, של גריס שהואבתלמוד
 מאי לעיל שזברהי בהנחומא הגירסא לפניהםשהי'
 .)אבהרה קאי אדלעיל דלא וסברי , פיל כחצינרים

 ועיין . פול הצי שהוא מפרש גרים מהם אלאכגרים(
 שאין קצה שמשמע הגרוסות ד"ה ברש"י מו,אכנתוה

 ועיין קליפתו ממנו שנופל רק , ונשבר נפרךהפול
 עלה דעתו על שגם רם"ג, הגאון בדברי המדותשיעורי
 שהרמב"ם לעיל, נתבתי כבר אכן גריס, מלה כןלפרש
 וכנוסחת , פול חצי הוא שגריס כחבו והרבהריש

 ע(.ההנחומא
 הקלקי, בגרים סטן, בהוך סמן חבמים שנתנוואף
 האחרונים נסהפקו בכ"ז , וכשערות מצריוהבעדשים
 , הללו העדשים ולא , הלז הנרים לנו דאין ,בשיעורו

 צדקה ובמעיל , בכ"מ שוה אינו השערות גידולגם
 אוהו ורשם , שיעורו להגביל מאד טיח כ"זמי'

 מי' יוד"ע הנהרש"ז הרב שויע ועיין , שוניתבתמונות
 של למיוכע עולה המ"צ ששיעור שכתב י"ג מ"קק"צ
 כ"ה של שטת )או שעורה רחבי ה' על שעורה רחביה'

 ע"ע, גורל, 1/7 היא השעורה שרוחב ולפי שעורה(רחבי
 בקירוב,- גודל )=7ץ(==1ז,0 הגרים של המרובע צלעיהי'

 דבריו תוכן לך והא המ"צ, לדברי תיובתא מצאוהכו"פ
 כגייס בדם בנהעמקה , סעכ"ו שם יודיע שו"עפסקינן
 שנתעסקה בדם כגרים דתולה גריסין, כשני עליוונמצא
 עיי' נט,ב, נדה דר"י מבעי' )והוא מאבלת בדםוכגרים
 נשים ב' נח,ב נדה והניא , הגר"א( וביאוריבאא"ג

 כסלע דם,ונמצא כסלע אלא בו ואין א' בציפורשנתעסקו
 שם בשו"ע פסק )וכן פמאוה שהיהן ע"ז וכסלעע"ז

 סלע שחצי או"א כל אצל כאן ג"כ נימא ואמאיס;כ"ה(
 אלא ז מאכלה דם גרים הוא סלע וחצי צפור דםהוא
 לכאורה והוא . עכ"ל , מכנרים יוהר מלע דחציע"כ
 לדעתי הס"מ ודחיה , בדרישה היא וכן אלימהאראי'

 וקשה יהמיד, לא המקרה כי נהרץ )ואולי מאד,חלושה
 וכי , ממש לחצאין נהחלק צפור של שהסלעשיזדמן
 רבריו סוף אכן מאכלת(, דם כגרים עוד יזדמןלשתיהן
 ושמ"מ עא( טפח שליש היא ומלע : דמיים להלמםקשים
 להרב ראיתי ואני ,.י מפח שליש חצי היא סלעדחצי
 עפ"ח ששיער הם"צ( מחבר )היינו ר"י כמ.הר"רהחם'ד

 יוהר ניים שיעור אין כי היובהא ומכאן ... עדשיםט'
 עכ"ל, לערך אגודל חצי אם כי , וברוחב באורךגדול

 עיגול קוש- דאם שכונהו מראין דבייו שלופשוטן
 עיגיל קוט- יהי' נודל 1 "/ן הוא הסלע כשטחששטחו
 והיינו הנ"ל מקוטר המחצה , סלע חצי כשטהששטחו

 עבין אם )אפילו ובאמת , גודל 666'0 ". או 8)2רק
שזה

 מ'"ב פי"ז כלים הרב ולפי ;דשות, עשר היא מ"ר פ". :גע,ם הר"'ט לרעת והגריס ג' ה הערה גריס ;' הח"קסה,,
 ושלם ע.ז( חולק שהר"ש רעתו על עולה הי' ולא , הרב בשר זה כ' לא , 'דעה )דאם מחניתן משו ועלם עכ"ל. , עדניהט'

 - ע"ש. , כעדשה ג"כ היא המהי' כי אמת 11ה , ;דתות עשר ניהד שם, ,הנזכרה המהי' עם שהגריס ורצ"ל הד.ש נזנהממנו
 נתקן הקטנים ובשו"ע )כארבע, גר' ובנה"כ השיך הגיה וכבר . ש;רו.ת כ-ר ;דשה ו'2י;יי איתא ס;.ח ק'צ ס' יוד"ע בשו";סם(
 אף הלז טהר"פ על :תעורר ולא ע"ש שערות כ"ד ערשה ושיעור העתיק סק"4 כ' אוח צצי שבעוללות והה'מא הכפרש באףזאת

 הפולים שגט אלא ע( במהניהןי- כ"ז וכמשאר שערוה ר' רק העדתה שע"כ שערוה, ל-ו יהגריס( שהוא הרמ"א הוספה העהיקשבעצמו
 דא"א תהי קלקי, של א.נן הגריסין ששאר קצת משם; הקלקי, כגריס ד:געיב וגריס 'ב מי פי"ן כלים שאמרו וסמה ליקים, ממקובמשתפם
 במשוה, שנוי )דהרי קלקי של אינו כתמים .טל דכגריס משמע עכ"פ אבל במשנה, שעורי נזכר '2.א אחר' קוהה של גייס מכאןלמעט

 ההביאו מע"ה קצ ס" 'ור"ע ושו"ע טיר ,ועיין ? הקלקי כגריס הלט"1,שהוא פ"ט ביאה איסורי הרמב.ם כ' למה לכאורה, לפ";וצ"ע
 :ח"ג נדה דאמרו דהא שם, בשו"ע דבריו הובאו בבעה-: כהראב"ר סברי ואולי שור( האשכול, ובספר בסמ"ג וה,וכ"ה שיעור הםגם
 במציאוה, כזה גריס שי:: ד'דעי:ן כיון הקלק', כגריס לן;ר '"ל ולפ"; בו משערינ; גדול גרים נמצא שאם היצו להקל כהמים ש4 מבגריסחוץ
 עכ"ח סתם, פול- כגריס"כחצי רא.תאגמד'ת דהא לנו יצא ה:-ל וממת:יתן וגריס, ר"ה בתוס' ק";, רף טהרות וסררי מז כי' ח"צועיין
 סלע-_. ,y.y טפח, 2,3 הוא רש"י ולדעת מזס:ס, אינו זה דבר עא( הקלקי.- פול כחצי דהוא ודאי בהרת ר'טל הואו2ט"ם

)1ק(



גרים84
 סלע שחצי שאפשר )ונפרם עב( גודל 0,9 טן יוהד הואשו"(
 , טזה יוהר עוד קוטרו יהי' ואז שלם סלע מןדק

 עג( גודל 0,816 היא סלע הצי של מרובע וצלעכמובן(
 אפשר וא"ב , גודל הצי על הצי טן יוהר הרבהוהוא

 0,815 מן פתות מ?מ צלעו יהי' מטנו הקטןשהגריס

 של משיעורו גדול עדיין ויהי' גודל( 0,8 למשל)ויהי'
 כ' ובמהה"ש - . כאמור נודל 0,71 דק שהיאהמ"צ
 1 1/8 הוא הסלע קיטר אם וז"ל , הכי"פ דברילבאר

גור"
 העשהו ואם גודל ושביעיה הצי. קוטרו יהי' מזהפחו, שהגריס ולפי ושהוה נידל הצי טהציהו א"כ
 ורוהב באורך ממנו יהמר בעצמו עיגול לאיהומרובע
 קרוב האת-ון ועולה ושביעיה נודל מהצירביעית
 באורך דהיינו טרובע נודל תצי וישארלשביעית

 במה טעה הקומר בהשבון המעוה מלבדוברוחב-והנה
 טרובע לעשוה ונרצה מרובע לנו יש שאסשהשב
 מארנו 1,4 להסיר עלינו הנתון ממרובע % אלהשוה
 )או אחר מצד רק 1,4 להסיר לנו אין ובאמה ,וטרחת
 מארכו )בקירוב( 8/22 רק או מרהבו( אוטארלו
 , המהה"ש לרעת שכיון שכי בדה"ר ועיין עג-(ומרהבו
 )ובזכרוני אלה בכל הרגיש ולא מעה הוא שגםוהיינו
 העיר הוא שגם , ושסלה בלחם ראיהי הרבה שניםשזה
 דבריו פרטי עוד אזכור לא אבל , הכו"פ קבריעל

 . בו( לעיין לנה"יוהמפר
 הגהרש"1 הרב יפה יפה ההשבון את מצהוככר

 פפח שליש לערך קוטרו( )רצ"ל סלע שכ' שםבשו"ע
 )ויהי' שעורוה ז' כרוהב הוא ונודל ושליש גודלשהוא
 נמצא שעורה( 87 =92!1 9 1,3 י 9 ,1 הסלע קומרמרובץ
 סלע והצי )כצ"ל( 661,3 הוא 87( :/1 " 3 )4 הסלעשפה
 )של מרובע טכנריס הרבה יות- והוא )כצ"ל( 32 2,3הוא

 ה' כערך הוא שהגרים להוכיח רצה ובדה.ר, שעורה,- רוהב על שעויה רהבי ב"ה רק שהואהם"צ(
 רש"י שכ' מה ע"פ , שעורה רהבי ה' על שעורהרהבי
 נואמיו מה וע"פ מעדשה קמנה נמלה שיש נב,אנזיר
 דהיינו ועכ"ח כזיה איבא נמלים דבעשרה טז,במכוה
 המעשרה ושמ"מ ראיהו, ע"ש מעדשה, הקמריםהנטלים
 באורך גודל על גורל שהוא בודאי זיה נעשהעדשים

 ואם בפנים( )ע"ש לזית ביצה 8,נ לפיח נודליןב'
 הצלעות( שיה מעוקב )ך"ל הצדדים סכל מרובענעשה

 )נטצא שעורה עוד בערך עי( מגודל יוהר בערךיהי'
 ראיהו והנה . עש"ל . שעורה( רחבי ה' היאשהצלע
 שהוכחתי נסו ראיי, לאו טוית, פהוה לא עדשיםשעשרה
 2,4 הוא ביצה 1/8 שהשבו מה לפי עדשה-זזיהבע'

 וגם הרב, שכותב כמו ב' לא yuy' מעוקבים,אצבעוה
 רהבי 686 כב )2"343( הזיה הרביהי' של א"ם ב'להשבון
 צלע כל גודל יהי) מעוקב מזה וכשנעשה ע"ע,שעורה,
 של זיה,-היינו 9/10 של מעוקב צלע )וגם 8,8 מןיותר
 פתוה לא עכ"פ היא -. עדשים השע או , נמליםהשעה
 רנ"ש-,ומלבד 8 רק הרב שתושב כמו ולא רג"ש 8,4(מן
 , )למעוקב( לגוף שטה בין הרב הבריל לא אלהכל

  השעה .ששטתו מרובע על דנים אנו גייס אצלדהרי
 רחבי ח'  השבון משא"כ , ג' ושלער  נמלים( )אועדשים
 פם' נעשה ואם , מעוקב לזיה הוא זיה לצלעשעורה
 ג' יעלה לא הצלעוה שוה מעוקב נמלים( )אועדשים
 ויהי' עי.( מזה פתוה מעט ועוד 2,1 רק צלע לכלעדשים
 רג"ש, 8,8 טז פתוה לא ),,6/2( העדשה רוחב הרבלפ"ח
 8 ולא עה( רג"ש 11,4 סן פתות לא 8"34 הגריסורוחב
 רציהי לא אבל נזה להעיר עור ויש , הרנכמ"ש

 . ה-בהלהאריך
 שמצא מה ע"פ , דבריו אה בעצמו דחהוהרב

 הוא דסלע וידוע , מכנרים גדול דסלע פ"דנגעים
 רביעיה יכשהמלק (_a?a) ושליש אגודל שהוא טפהשליש

 היה וגרים עי(, מאגודל פתוה ישאר ושלישמאנודל
 מדי יוהר כאן קצר הנה ממש. עכ"ל מזה פהוהעוד
 של העיגול את להפיך דבתפצו מבוארה נוגהואבל
 דמרובע ה,א סוכה הכלל אחרי הלך , למרובעהסלע
 מקופר וסלק , רביע העיגול על יהר ה;ינול()קוטך
 מגודל. פהוה הוא המרובע שצלע לו ויצא רביעהעינול
 , לעיל עליו שה;ירוהי מעוהו אחרי נמשך פהוגם

 שאין בשעה , טהרוהב רביע וכן מהאורך רביעשממיר
 צלע ויהי' מעם( פחזה )ועוד ערך3122 רק להסיר צריכיןאנו

 1546,ו(ב~8,082 א )7 או נודל, 0,866(=1,1546 " )413המרובע

 דכגריס הרב, הבנה לפי ואה"ל, עג(, הערה );ייןרג"ש
 עוד . רג"ש 8 על רג"ש 8 הוא בכ"ז מסלע שקטןאף
 אין שסכיה הכו"פ שכ' מטעם הנ"ל הנההו הרבדחה
 לא ג"כ :ה משום ואי גודל, מהצי יוהר הגריםרוהב
 הכו"פ דברי שאין הראוהי לעיל כי , בו לתור לוהי'

מוכרה.ם
 הגס להשבון )חייגו קע -8/4 ,ט, ק2 ,0=4ץ לנו יהי' ק' ק ע"' וקיטריהן -ט' ע"י סל; הצ' ישטה ,ם ע.' סלע שטח נציין אם כיעב(

 ק':== 4'3 משוי' עגו סליתה" חצי שכח מציי:ימ שזיהם ,כ' ש ש'=%,1 כ' ואחרי 3י~מהכובב, הוא שהקוטר התלמוד הכמישל
 הסלע( )קוטרחצי ק' יהי' גודל 1 3,ן הוא הסל; )קוטר ק' כי ואחרי =ק"17(0,7. או 05 ץ ק'=ק ק2,יסוה3,9

- 1'3 1 " 0,707 
 שעיגול שכ' ה-ויה 'בחידותי אה.1 "וראיתי 'גודל 0,942והוא

 ש-

 למה קרוב והוא בקירוב, גודל 89 רוחב הוא כל? הצ'
 2( ):=3 0,66523 20942(- . )34 שטחו יהי' הקודמת( הערה ,;י' תדל 942,)( הוא סלע הצי קוטר אם כ' עג( - .שכתנתי(

 הנה א הוא מרובע צלע איזה אס כי עג*( . כאלו בחשבוניה לצמצם קשה כי בקירוב וב"ז 0,515, הוא ),י0,665231( מריגועווצל?
 4 והוא א2, 1/494"3 דהיינו s)?~ לו )22 מרובעי יהי' 4י 3,22 ומרחפו מארגו ננכהאם

 , 1/242( רק באיהם )ואין בקירוב א2 8
 כמעט והזית רהגריס ראי' עור הביא הרב ער( - . גורל 0,8861 מן יפחות 0,866 מן 'ותר הצלע אורך 'הי' מדוקדק יותרו;פ"ה
 רחוקות המרות שאין שמ"מ הרבה- "גדול כ' ומדלא מכגריס. "גדול" כזית דשי?ור כג שבה המאירי רכ' טהא שוהשיעורן

 הרבה_
 זה מלשון להזניח אין לדעתי אבל כן א , כת שם שכג"ה כל בידי המצוי מלשון.רה:"' גן להוכיח לו הי' ראי' ראתנו הי'ואס
 הצלע תהי' כדורי: שהם אחרי אכל , הצלעוה מרובעי העדשים היו אם וכ"ז ;ה( - . 9 טן יותר כבר 32,1 כי ער-( - .כלוט

 מכוון אגורל ישאר וא"ב 1/8 הוא ושליש שאגודר רג';.ת כ' , בסה"כ בעה עז( - . כמובן מזה גרול עור הגריס( רוחב1דהייגו
 - . מאגודל פחותולא



 ,מוכרחים
- 

 פחוה הגריס שעכ"ח , הדבר בעיקר בכ"ז
 , גודל 4,3 רק הוא הסלע שקוטר לטד"ס נודלמרוחב
 . לקמן שאראה כמו מטעמי', לא ואס אתוהצדק

 המייטוני פי' גרים שיעור כ' נרה בהל'והמרדכי
 ג' על שעורות "נ' דהיינו שעורות ט' בסה"םוכ"פ

 מהרי"ם כי האגור בשם קצ סי' יוד"ע הב"י וכ'שעורוה'
 שם בדרישה אכן עז( עדשים מ' על עדשים כט'הניה

 הגרס' אה מקיימין אתן על במרדכי שם אנשיובחדושי
 למיסר דאיכא מב מי' המהרי"ו משם עח(שעירות
 שכן הום'ף ובחא"ש הוא, יטיעורא חד ושעורהדעדשה
 עח.( גרים אצל שעורים שיעור נזכר קו סי'במהר,"ל

 במרדכי נתבאר לא והנה - . כמה זכר שלאאלא
 בארכם שעורים דם' כל לשמח כתה, אםעבסהר"ח
 רחבי 3,5 הוא השעורה שאורך ואחרי -,וברחבם
 או , עחי.( רג"ש )9"3,5(נ-31,5 השטח יהי'שעירה
 ה-מבים שמשער )וכמו השעורים לרוחב רקשכונתו

 שצלעו למריב; וכונהו שעורים( ז' ברוחב האצבעאת
 פחות הוא זה שטח שעורה-ושיעור רחבי ג'כרוחב
 המרדכי ומלשון , לעיל שזכרהי המ"צ משיעורהיבה
 והסה"ם( המיימוני כונת )או דכונתו משמע ג'" על ,,.ינ'

 לרברי כונתו )ואם . ולמרובע , ברחבם רקלשער
 לפי , הכי למימר דבעינן ודאי נגעים, לעניןהסיימוני
 "שזכה כ' ובדה"ר , מרובע( היא נגעים שלשגרים

 דנגעים מפ"ב ולרהבם לארכם דכונהו עט(להכריע"
 היהה קצה( משונה הלשון ששם אף מיה, פ"ה אציל)ז

 ואי ג"ש ד' אימר רוהב דהרי , כסלע ופשהבגריס
 ופ.2ה הל"ל רג"ש ג' על רג"ש ג' הטרדכי רכונהניטא
 ועכ"ח מאיסר, יוהר הוה רהשיעור עכ"ח אלא ,כאיסר
 אח"כ בו חזר )אך פ( אגודל רביעי ג' על אגודלדהוה

 והוא ד' על ד' שרחבו שאיסר משום זומהכרעהו
 לגרים בדיוק ושוה ג' על ג' רק בשטחו איןעגול
 בונתו( זה אך , ברפוס ואולי מוטעה הוא כיעש"ל,
 כד' הוא האיסר שרוחב פשום זה שאין מלבדאבל

וחנרים
 ,,1 כגרים בהרת של שגופה הרב זכר לא , ע"ע ,נ-ש

 כאיסר ענולה הננע היתה ואם לעיל( )עיי'מרובע
 2,86 על רג"ש 9,86 רק בהוכו לרבע א"א רג"ש ד'שקוטיו
 ג'- על נ' מכנרים אפילו א"כ קטן והוא פא(רג.ש
 )כמו מגודל יותר הנרים שרוחב לומר א"א זהומטעם
 מכנרים יוהר שהוא דבסלע זה( לפני לאמר הרבשרצה
 פחות דהיינו פא.( גודל [20/2 שצלעו שטח אלא לרבעא"א

 להסתייע הייהי מבור לעיל,-ואני רמזתי ולזה .מגודל
 )שם בכ"ש הפשיון דין דהרי והוא אתר ע"ד הנ"לסהכשנה
 לו למה רג"ש נ' רק הוא הגרים שצלע נימא ואירפ"ד(
 הי' הלמורי( )שקל סלע כחצי בפשיון הלא כסלעלפש,ון

 לעיל( )עיי' נודל 0,942 הוא סלע חצי שקוטר אחרי כירי
 שאפשר המרובע צלע א"כ , רג"ש 6,594 = 0,942( " )7או

 ג' של צלע בערך והוא פא.*( 4,71רג"ש הוא בהוכולרבע
 שנים מפי יוהר יהי' )ובשטחו גרול פשיון כבררג"ש
 ועב קצר הי' שהשקל ולומר הנ"ל( הגריסמשטה
 נאמר אם מסתבר-משא"כ בלתי הוא מסלעיותר

 שהוא רנזש ה' מן יותר וצלעו רג"ש 81,5 הואדהגריס
 סלע חצי בתוך לרבע שאפשר המרובע מצלעגדול
 הפשה ולכן כאמור( רג"ש, 4,71 רק הוא האחרון)דזה

 ע"ז למסוך לנו חלילה בכ"ז - . כסלע פשיוןטהניהין
 חולקים שרבים וכפים במ"צ החסיד הרב ננדלהקל
 , הכו"פ בשם לעיל וכרתי כאשך , שיעורו עלגם

 - , להלן עור אי"ה אביאוכאשר

 הגרים שיעור להקטין רצו הרז"ה וחידושיובס"ט
 סז,ב פסחים דאמרו דאהא , פה"א נקב כדיעד
 מצורע )משא"כ במשהו מטמא שכן ממצורע חמורב"ק

 צריך דזב כר"נ לה מבר השיבו כנרים(שבעינן
 פג( עש"ל , טחפה"א יותר גריס שאין שמ"מ ,כחפה"א

 דהא , ניפא ממאכלת ההיא להן אלים טאי אדעולא
 ז, פרק בהד"א היא וכן קפג( רמז )שסות בילקוםאיהא
 , שם בחיי ורבינו ח-יד( )שמות ורמב"ן אגדהוטדרש

 דכ' ומהא אשפז סי' באגור הל'12ן הוא כן ובאמת הב"י, לשון שיה סבר נפה": והדרישה , מאר קשה ט' על ט' הלשוןע;(
 שנן אלא טהר'פ זה שאין נראה ג' על ג' כשהן . . ט' שהוא יהכמ"ג הרמב'מ בשם שכ' מחרבנ"צ שארו בשם אח"ז האגורשם
 ערשות מפורש ושם שי;ורי' כ' ובה"מ המיימוני בש: הרי ההקירה. כל להבין זכיתי לא ;ח( . מהרי-ם של בספרו לפניו כתובהי'
לא

 ש;ורוח._
 גרה'ר ע-ח--( הללו.- ההא"ש דברי ראה ולא המהרי"ל. גרברי האריך ח' אות המרות ובפרטי פכיה גררה"ר עח.(

 א"כ שלש שלש של שלש גאורך שעורות ולש ועורות הו; ראי המרוס;" "גריס שיעור מכוון קא היכא ידשא לאכ'
 ולא כתם של מגריס מתרי הטררכי הא , לי' קיטה מאי ארע ולא מרונע' הוה לא "א"כ שלשה והאורך אתת שעורה הוההלרחב
 סלע מחצי פחות הוא שער"ח הפו"פ גב' מה ע"פ הלז השיעור לדחות ?a בדה"ר כ' עוד , בפנים לקמן עיי' כלל הרוג;בעינן
 שתיכף אף להכרי;" "שזכה כ' ממנו.-;ט( פחות ,31,5( הלז השיעור עדיין וא-כ רג-ש 32 2,3 הוא סלע חצי כי בארנו כבראגל

 שהוא , לדידי אפילו סלע חצי משיעור יוהר כבר הוא אצבע 314 הל: השעור פ( בשיט.- לקמן עזן ראיתו, בעצמו דחהאח"י
  )-2 שעורה ג' באורך אצבע( ז8 )- רגיש ג' רוחב כ' , מדיוק הרב שיעור אין באמת ע.ג-אבל הערה אצבע-ע'" 2,3רק

8 

- , אצב; 2 3 מן מקט פהוח והוא אצבע 9,14 רק הואאטביל(  - אגודל. רבעי מג' .פנות" ;ל אגודל לעל כ' בעצמו והרב 
 חומשי ותרי אמחא בריבוע אמחא שכל ושת א ח, סוכה הגלל וע"פ שבחוכו המרוגע אלכסון הוא העיגול רקוטרפא(

 רגיש =ב2,86 ז/5( - 4 )_נ האיסר שבתוך המרובע צלע יהי'באלכסונה
 בקירוב._

 יהי' , נודל 4/3 ב. הסלע שקוטר אחרי כי פא-(
- הקורמת. הערה ע" גודל 20 - ז/ג( " )4/3 וכבתוכו המרוב; צלערוהב  המרובע צלע כאן תה" הקודמת התרה ע"פ פא--( 
 אבל שם התם' ודברי פה.א כחתימת שלפתו הגרסא לפ' משמע שכן אמת פב, . בקירוב רג"ש [4,7 והיא 6,594 , 5,7 אלשוה
 ה"א א פ אה"ס ברמב"ם המבואר ע"פ אנן רפסחים להא ההיא בין מחלקין ההוס' כי ואם פה"א בחתימת איתא א כב.בגדה
 . שםובש

~ff, 

 קולתו אלא מבגריס 'והר שבחפה"א מפני הזב שקולת התלמור כונת אין וכי , פה"א בחתימת צ"ל בפסחים דגם
 ראית התוס' לשיטת עכ"פ - מבגריס פחות שהוא אפשר שיעורו אבל , תוצץ דבר יהי' ולא , דוקא ם 1 ת ח י ש שנעמן מההוא
 - . בפנ.ם לקמן ועי' , ראי' לכאורה הרז'ה וח'דישיהס-ט



נרטדא-גרף36
 הלח שדמה אמרינן בכ"ז פג( מעדשה פחוההשמאכלה
 אפשר וא"כ )גרים( עדשים כט' עד מהפשטוהניגר
 ואינו ונפרד מתמקמק שהוא כחפה"א דזובדהה"ד
 , הרבה מתפשם דיהה( ד"ה לה,ב נדה )רש"יקשור

 דעדשה )ולומר מפה"א הרבה יותר מתפשט חפה"אובכדי
 טצריות עדשים מם' גדולה מאכלה אצל שנזכרהמהם
 דכתנו מהא ;סתייע בס"ט, והרב דחוק(, לדעהי גריםשל

 לרדד אפשר בעדשה ששרץ שאף שם פסחיםההוס'
 שיעורו זה משום נחשב שיהא דחוק בכ"ז , כגריסויהי'
 הוא ששרץ , שוים הנדונים אין ולדעהי עש"ל,כגרים
 לי' מרדד אי ורק מעצמו, מהפשט ואינו קשה,גוף
 דבעצמו בזוב משא"כ אמרינן, לא מ-דד ואי כגריס,היה

 ובדה"ר -. , סכגייס פתת לא מקום והופםמהפשם
 בפלוגתא זה שתלה )וע"ש לרדד" "אפשר משוםהירץ

 , מירד אי אמרינן לא כז,א שבה דלאביידאמוראי,
 , הראייה בשם הר"ן מדברי ונסתייע , אמרינןולרבא

 יודה; אביי גם בזוב ולדעתי לשבה, בחידושיוומהרמב"ן
 בחידושיו וראיהי הימין, בן ס' נדפס ומהדשכאמור,-
 לח שבדבר הס"מ קושיה מהרץ היא שגםלשבת
 לזה ובא יעיש(, לאביי אפילו , לרהפשט דיכילאמרינן
 זו מסוגיא ,,, הרזיה דברי המוהים' "כמה וז"לסמ"א
 סוהר וזה שוים וגרים שרץ( )של דעדשה ,,. מוכחנ"ב
 דאפשר משום שהוא )ועכ"ח עדשים מ' נרים שהריא"ע

 , והוכחתו קושיתו הרי דבריו הסוהים וכמה .לרדר(
 מצאו ההום' אבל הא"י, ותירץ שם דהיס' קושיתהיא
 על מתמה ומאי לרדד, דאפשר מברא ול"ל לדיחקגה

 לחלק שכתבתי לפי אבן התוס'?- מדברי מסהייע אםהרזיה
 עוד.- ההום' מדברי ראי' כל דאין ודאי ללח, יבשבין

 והשלח הזרוע אמה פירושה מל"א )גרמידא(גרמדא
 יה ואטימה ת"י ה( ב- )שמה אמתהאת

 )הרצ"פ גרם-אידא מן מורכבה מלה והיאנרמידא
 , דיש בהוספה , ע"ע , העברי הבמד שהוא או ,ולאוו(
 מלמעלה הכלנה אמה ואל - , שבט מן שרביםכמו

 )שם אמה עשרה חרש ולגרמידא, ת"י ו-טז()בראשית
 פז-כס( )שמות הבהוב ואח גרמידין, חמימרי הייז-כ(
 השבת ביום ממקומו איש יצא אל התהיו איששבו
 בר לרשוהא מרשותא מרעם הטלטלון ולאה"י

 לטיילא מאתריה אנוש יפוק ולא פד( גרמידימארבעא

 איש שבו נא,א ובעירובין , גרמידי אלפי מהריןלבר
 אמה, אלפים אלו טמקוטו איש יצא אל ד"א, אלוהתהיו
 התלמוד קורא גרמידא ההרנום שקורא דלמההרי
 ג' עפ"ח )שעולים מקואוה וחמשים דלמאה שםשאמרו י שלמה של דים בסוגי' י"ד,א עירובין ועיין - .אמה
 הרי , מגיא )גרמידי( בת"נ אמה( ת"נ , למקוהאסוה
 לנו יצא מוני, ומאוחה , הוא חד ואמה דנרסיראג"כ

 שוחקה, אמה גם לפעמים הציין האמה, כמושהנרמידא
 ר"א-. סי' יוד"ע שו"ע עיי' הן שוחקוה מקוה אמוהשהרי
 טחצית יהנו ביום שעוה בשש שחטאו לפיגרעם,

 פ"ב שקלים ירוש' גרמסין, שיתא דעבדהשקל,
 ובפדר"כ הצא כי פ' ובילקום ובפס"ר במ"ת וכ"הסוה"ג
 רב"מ וכי , גרמם י"ב השלם שהשקל ומזה שקלים,פ'

 )ובז מאונקיא כיד חלק משקל סין %,,ש79 מל"ישגרסם
 רביע הוא השקל טהציה א"כ קרויסס( גרטמא,בל"ם
 מחצית יהי' דרכסין ת' שאונקיא )ואתרי עש"ל,אונקיא
 של שקל והיינו ררכטין ד' והשקל דרכמין ביהשקל
 =4,8 טעה כ"ד בן ההלמודי הסלע מעה,ויהי' כ' בןתורה
 דרכמא,- תלמורים(בנצ,1 ודינר )זוז סלע ורבעדרכמין
 דרכמא משקל זוז למטבע ובהיוה כ' מנה בע'אכן
 הזוז את גם שחושב נראה , סנה זוז למאהאסרו

 סובר ואולי , בקע וע"ע , דרכטא רקההלמוד.
 כ"ד כבר השקל שהי' , זמנו לפי דרששהדורש
 , דרנמא 1 1/נ הוא שהדינר כ' ששם דינר וע"עתעה,

 - vqy.והדבר
 מן בעה"ל נוזרים העברי האגרוף אה )גרופיא(גרף

 שיתקבצו )רש"פ( סתום טפח ופירושונ-ף
 פס והוא כא-יח( שמות )רמב"ן הכף להוךהאצבעוה

 ע' רד"ק אנ-וף, ע' )ערוך בהן בלא בטפח כפופהיד
 ב"ב דאיתא הא כמו חז"ל בל' גרופיא ומזה ,גרף(
 )וכן גרופיוה בי מניח לקצוץ זיהים הלוקח מ"גפיה
 נטיעוה וקוטמין ,.. יב"ן ההנה ע"ת פא,א ב"קאיהא
 גרופיות ב' רש"י שכ' זיה( של מגרופיות חוץבכ"מ
 פירשו לא אך י"מ בשם דנמק"י וכ"כ אגרופיןב'

 שלדעתו כד,א סוכה ר"ח ועיי' האנרוף שלשיעורו
 רנמה"ג אבל מטפח, גדול ההם ר"י ושל דקיאאגרוף
 המשניוה בפי' וכ"כ , טפחים ב' גרופיוה ב'פי'

 האג-וף יציין לרש"י דגם לום- הייהי ומבור פה(,להר"ם
מלבד

 לבעיר יש כן ואם לתורה, בפי' ורשיי במר"ר הלשון הוא ובן משעורה, קטנה דהתה איהא ב מז, מהדרין שבגמרא אלאפג(
 שבהם הקטנה עליהם הבש כנת מיני י"ר א'תא קפד רמז בילקוט גם כמהרינו(, )ודכא ערשם מס' גך:ןה רש;ורהלודר
 אבל , יצירתה תחלת על כונתם עכ"ה מעדשה א. מששרה מהוהה שכנה באמרם וא"ב , מאד גדול': כפם שיש הרי ,כביצה
 שהכנה להוכיח שרצה הרה"ר נדהודגרי הלז, הילקוט דברי ע"פ כי ודע אלה. כל על העירו לא והרזיה החט אכן ורבה גדלהאח"כ
 , והוה רהוה אנחנו אים רז כאן דהרי , מערשה גדולה לעילם היתה שלא כיון כה, ועד מאז הרבה :תקטנהלא

__ 
 היכן ד"א הני ר"א אלא חוץ( )ליצא לו אין וח"א וז"ל , ברי.ף היא וכן . ל.;חומ חוץ ליצא ד"א פי' וגברא בחימי רש"יפדי

 גרה"ר ד"א למעביר כונתו ואולי ד"א בעי לא לרשות מישות דמוציא צ"ע הת"י ודברי . ו;.ש החתיו איש שבו כרתגיא,כהיני
 לכל דיש דכיון פז שבת בתירושיו הר"ן כ' וכן , קרא לה ררמז אפשר בכרז ב צו, ישבת עין לה גמיר' גמיא ברה"ר דד"א',דאף
 . בתורה רנזכר כיון , מלאכה אב ברה"ר ד"א מעביר יהי' דא"כ ;ליו הקשה לב והחקרי , הרבים ברצוח ד.א מעביר עלקא. דקרא הכין רהחו*י שהביא שם עירובין רוד יד ועיין , לרשות מרשות מיציא נכלל הוא ברה"ר ד.א מצביר לכן , ד"אאדב
 מס' שכ' מהליש גפי"ב ברמב"ם מבואר החויי כרעת וכי הוה, שלרה במשכן היה רלא כיון בהורה דכת'ב ראף הירץוהום
 משם; אמרו" קבלה "מפ' הלשון ולדעתי , הי"ד עכ"ל זה למרובע חוץ יטלטל ש"א החמיו איש שבו  וכנאמד שזה אמרוהקבלה
 לארץ סמוך האילן מגיח הדטכ.ם כ' הלט"ו פכ'ג מכירה גהלכ' פה( . ליישב ין הת"י דבר. עכ.פ . ג;למא אסמכתאוכהוא



תכןדורס-דינר
 דאורייהא בין המפח, אה גם y~v) הגדול, האנרוף)מלבד
 )לענין חלון דשיעור בנ"מ קיי"ל דהנה , טבעיובין

 רשיי וכ"כ , טפח על טפח הוא נהוכו( הנהוןשיטמא
 אחרונה במשנה עליו המה ולכן סח,א עירוביןבעצמו
 ל,א עירובין שכ' מה על מ"ב ופי"ג מ"ו, פ"גאהלוה
 כל לי', דהזי פהח ליבא ואי : וז"ל לטלואו פהחוד"ה
 בעי דמאי - ממאים שבכהלים אגרוף מלאחור
 שדעת וע"כ בצ"ע, והניח בטפח שיעורו הא הכא,אנריף
 הוא, חד גודלין( ד' )בן דאורייתא וטפח שאגרוףדשיי
 והוא , אחר באופן להרץ יש האמורה שקושי'איברא
 מאליו שנעיטה לחור גם כונתו תיר" "כל,דאמרו
 טי"ב פייז כלים )ע' גדול כאגרוף שש,עורי' כ'ולכן

 קכה,ב חולין דאיתא הא על אכן מ"א( פי"גואהלוה
 לעליה הבית בין I'YY1n חלונוה וסריגי סטה תכילירייא
 נקב נ"ב רש"י כ' לתקרה( תקרה בין שטחן)אם

 שבין נקב וכל , אגרוף כמלא שיעורו לאוירהעשוי
 , טפת בפוהח שיעורו לעליה ביה בין או לניחבית
 , הרש"ש ובהגהוה , אח-ונה במשנה נ"נ תטהוע"ז
 שיעורו לאויר שהוא דחלון מ"ב, פי"ג אהלוה איהאהא
 ופפה שאגרות ועכ"ח כלום, הרצו ולא פו( מקדחמלא
 השוה טבעי לטפח באגרוף כאן רש"י צונה וכי הוא,הד
 , אגרוף ברישא וכ' לשונו שיבה )ולכן בודליןלג'

 ד' בן הוא עפ"ר טפה שמהם לפי , טפתוכסיה"
 ימ,ב( ב"ב כהים' )ודלא רהם"פ ידעת ודעתוגודלין(
 וכי נירוניה, סלע אל השוה הוא הנ"ל דמשנהשמקדח
 דעהי נירוניה-אך מלע ;"ע גודלין, ג' הוא הלזשיעור
 מי נשאל ע"א קדושין ר"י וכשאלה , בזה נהקררהלא
 כונה ואולי - ? מתניהין כדאמרה לקדח מלאמניא
 לפי , מאליו לעשוי "העשוי" נקב כל באמרורש"י
 שלא כשהן החלונוה וסריגי המטה שהבלישמובר
 המהמו או לעלי', בית בין כשנהנום )רצ',לבמקימן
 שנעשו כנקבים כך( לשם נעשו שלא שבכוהל, חללבהן

 דשם מ"א דאהלוה דפי"ג מרינות )ושאני דמיןמאליהן
 דניחא , כך לשם ועשאן בחלון במקומן שמונחיהסיירי

 לבית בית בין כשהוא ובכ"ז אגרוף כסלאהסימאה(
 אהלוה ע' פ2ח, בפוחה השיעיר הטומאה( אה)להביא
 סים'הם אשך להד"ח והי"ע , ומ"ש בר"ת ט"ופ"נ

 - . שותיםאנו
ד*

 דרוסה, ניצים ב' טעה, דורסים ג' רשבג"א הנידירם,
 אחד מלקין שטין, פרוטות ב' ניצים, שמיןב'

 : איהא )!בבבלי ה"א פ"א קדושין ירושל' , למעהמכ"ד
 ואתא , למעה הרריסין ב' גורס והערוך ע"ע( ,הדרס
 שלפס אלא ע"ע. מעה, שמינית היא כי שמין השםשפיר
 ג' גורם ואולי , במעה מפ"ז א' רק הפרומה ההרלא

 . שמיןפרושוה
 בל"י דינר ומהם , ומדרשים בטו"נ הר"פ נוכרדינר.

 סלע,,, הפורע מ"פ פ"ב מע"ש כמו כסף שלהוא
 כסף ברב( וכיה , לקמן עי' , )כצ"ל דינריןבשלשה
 לו להכניס פסקה מ"ג פ"ו כחובות וכן , טעותודינר
 פוסק הוא יוהר( שליש לבתונ צפיך )והוא דינראלף
 , בסף דינר מאות וחמש אלף )שהן מנה ט"וכנגדן
 כותבים זהב לרינר וכשכונהם פת(. בכ"מ ועודעיע(

 , דינרי בין נ"מ יש ובל"ר זהב,ע"ע דינרמפורש

 כסף של רק שהם דינרין ובין , זהב של רקשהם
 בהעדר דיניז שכ': רי"ע דעת )וכן הרשב"םלדעה
 של בין -או כסף( של בנון ודינרין זהב, שלנין
 בב"ב כמבואר ההוס' לדעה זהב של וביןכסף

 - .קסו,א
 של מהם , שונים כסף מטבעוה היו חה"הובימי

 , לר"ק , שהי' סדינה של ומהם נקי כסף שהי'צורי
 )ע"ע כסף אחד וחלק נחשת חלקים ו, סיניםכסף

 - . לווי שם בלא , לפעמים , כולם ונקראואימהירא(
 כסף כל : ברבר כלל נהן וש"נ נ,ב בכורוה אמיורב
 בהל ירה"ג ישני , וסלעים )דינרין בתורה האמורקצוב
 נפ רה"נ )ולדעה דבריהם ושל , צורי כסף שפו(סי'
 , מרינה כסף תורה( של קציב בלתיכסף

- 
 לדעת וזהו

 שמפרש הרמב"ם של מ;מי' הם"ו פי"ד אישוה הם"ם לי' נייחא דלא דאפשר כאן משא"כ , בנקבייהולי'
 ט"ו פיה כתובוה אשתו על דמוןד דמהניתין דינרין את )להוציא לאויר הששור ובזה ( פח כללבהנקבים

דינרין
 כן אם אכן הרשג"ם פ" כן כי ואם ע"כ, ענפים ב' באילן להניח שצריך ורצע , ענפים גרופיות פירוש : המט וכ' , גרופיותב'

 וגועו האילן סרן משמע האיין, מניח הלשון אבל המ"מ, שכותב כמו המקום( ב' )עם באילן טיח הוא גם אומר הי' הרמבים טוההיהה
 . ענפים ב' להלכה נפסקה סעי"ד רם", סי' הו"ם בשו"ע המשנה.-אכן ג6" שכ' כמו טפחים, לג' גרופיות נג' 'הכזנתו מסתבר ע"נגזפא,

 שחררוהו תור )על עליו השג מ"א פ,-ד אהלות שכ' הוא גם נתפס באגרוף, מקדה שהחליף רש-י את שתפס ונמהפו(
 מאגרוף רק מקדח ממלא קטן איננו ובאמת , ע.ש , מקדח ממלא קטן שתא בטפה שישפי מלחת( ומאכלתו או , שרצים או ,מים

 התג שנזכה ,גדול-
 במהנ'תן_

 דהיכא בזה גם הם מחולקים ואולי פז( .- בפתם למעיין כמבואר א"א טהר"פ רק כ' ולזמר
 לעליה( בית בין או לבית ביה בין )כמו במקומה שלא הניחזה אם אכן , שם( במשנה )עיי' מצטרפין :קביה או במקומהשהסריגה

 פו"מ, יחר הנקבים בכל שאין התנאי זכר ולא שחוצציו ואמר ר"י דכהם מה שפיר אחא ובזה מצטרפין, הנקבים איןאז
 דבריו שהביא רגי"פ הגאון על יותר )ועוד התשבי על מכבר תמהתי ושבי פה, .- אחרונה ומשנה ברב מ"ר פ"ח אהוווהעיין
 דרהכ. דינרין זהב אלפי ששת  שתרגם כ, ה, מל"ב התרגום מדבר' ונסחיי; זהב של רק והדינר שכ' כיון ו פ פאהברל.צ
 וע' קצת טעה הוא שגם אלא . ע"ז שהעיר פנ"ט ה:רפמ"ח , באשתרלות ומצאתי , כפף '2ך גם .כהוא רואים אוווהר'

 ברור צריך לא כסף השל אבל ברורך צריך זהב השל רק שזכרו מה ולפה . זהב דינר כסף" "דינר ברור צריךוביהיר
 , מזה( זכר לא ההשתדלות )ובעל דדהבא הוה די:רא שסתם כ' אר'א ד"ה ב מט בבכורות התוס' דגם ודע - . דגר סהרו:-רא
 ררינרי" שייירא ומן , ררי:רי או:ייא מן שנסתייעו מה ביאור צריך כן._ו;ד,ין אמרו הדעה( אלף ,עם די:רא על רק כפה.:אגל
 של על סורה נל.' הדעת אלף עם דינרא כן זהכ של ;ל מזרה כלר הדעת יגר עם וכדינרי כמו כונתם יואזלי זו היא ראי'ומאי
 - . שפיר ראיתם ואחא ררינרא שייפא גם לטיהם הי' ואולי , רדינרא או:ייא גורם כשמ"ק והנה . דחוק( עריין אבלזהב

המשך




