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ם.ח.
 זכריה מרה חבל . במקרא פעמים איזה נכרחבל.

 בחבל וארטהך , ח-נ ש"ב בחבל יימדדכב-ה,
 בחבל טרה מ"ג פ"ז ב"ב ובמשנה , ז-יז עסיסהחלק
 לענין אכן . קצובה בלתי סדה והיא לך, סוכראני

 אלא מוררין שאין אמרו מ"ב פ"ה עירובין ,החומין
 שסטכוה שם בנמרא ועיין , אטה נ' שלבחבל

 )נאוי הירח חרוש של ראשון יום א( : כן נקיא.חדש, .-אקרא

סאנ"
 מועד ב( . כ-ב ש"א חרש מחר כמו

 י"ב כ'פ )שהוא בסענלה שלם סבוב הירחתקיפת
 ב, יב, שמות חרשים ראש לכם הזה החרש כסותשצנ(

 לחרשים, טחשב אהה יסים ב ה, מנילה שאסרו לפיאך-
 כל חושבים אנו לכן , לחרשים שעוה מחשב אתהואי
 הל' רטיתם עיין , שלסים יסים ל' או כ"פ אוחרש
 , ר"י ר"ה א עא, כהובוה התוס' וכ' . רפ'חקה"ח

 שלשים הוא דקרא רחדש , רשב"ג ר"ה א יא,וסנהדרין
 לו נראה ולא , סק"ם של"מ ס" המנ"א כ' ולכןיום
 סקי"פ( ס"ה סי' ייר"ע בש"ך גם )הובא הב"ח שכ'טה
 ביום חלקים השצ"נ יב"ש יום כ"ט לבכור סלאודאם
 מלת השטיפ והמנ"א , בש"ך נם היא )כן ]בהשכמה[ו'

 המלך בנן ועיין . קפדות אפשר לקטן( ועיין ,בהשכמה
 של דינו ;ל הסה ד"א שנם , סע"ו . כ"1 כלליוד"ע
 ואני קכו( שעות ולא מחשב אתה יסים רהרי ,הב"ח
 טפעסי'( לא )ואם אמה הב"ח א"ז של דינו כיאוסר
 י' ביום תשצג"ח יב"ש הכפ"י שיכלו ההנהרהביח

 יוקא לאו דבהשכמה ע"ז כתב והש"ך ,בהשכמה
 לאץ סייע' ומרא , היא דוקא בהשכמה האיולענ"ד
 יפ מוע"ק , קיי"ל דהנה , להלכה הרברים לכווןהב"ח
 ורק , ככולו היום דמקצת מע"נ שצ"ם סי' יור"עוש"ע
 ממדבר הרש הדש ב טפ, בכורוה רבנן דגסרימשום
 על אמרינן לא למעלה נסי כאן אף ולמעלה ההםמה
 הזמן בהתחלת אכן , ככולו מקצהו שיהא האחרוןיום

 , ככולו רמקצהו כבכ"מ הוא דינא 1 טיעימארליכא
 ו' ביום השצג"ח יב"ש כם"י לו שכלו סיוטעתה

 ד' ביום שנולד עכ"ח , היום בתחלת רצ"לבהשכמה
 ד' יום מקצת עם עליו ועברו , הלילה קירסהשצנ"ת

 1' יום נקרא ושפיר , בקר ו' יים ער יום ל' נולרשבו
 קנא סי' יוד"ע כעס ועיי; קפו.( לפרה"כ וראוי ל"א,יום

 המנ"א דעת מהו נסתפקו והגרם"ם רע"אשהנאון
 שלא והתימא הבנה( קשה aw )והלשון זהבכעין

- עליו. חולק המנ"א אשר הב"ח של דינו שזהונהעיררו  
 מחזקת נדולה, יבש סרה והוא בהנ"ך אז"פ נזכרחטר.

 ועשירית מה_יא יחזקאל שנאסר כמו איפיתעשר
 עשר שם-יר שנאמר כסו בתים עשר או האיפד,החומר
 .- איפה וערך ע"ע הכיר, אל ה יש חט-נתיר

 שוקלין... היו הנולה מן כשעלו . מנעין טבעה,קבע.
 אסרו .ה"נ שם ובירוש' סער, פ'ב שקליםמבעין

 שמכרו לפי שם איתא וכן , סלעים פלנות פבעין :ע"ז
 מהם לכאו"א ונפל , כסף בעשרים רחל שלבכורה
 ]ובפסיקתא , מבעה שקלו כאחא יהד לפיכך ,פבעה
 השא[ פ' והזהיר בם' ונ"ה , טבע : איתא ש"שדר"כ
 וכ"כ , )בקע( שקל הצי הוא פבעה, או ששבעהרי
 פבע היי , כד-כב בראשית , משקלו שבקערכים
 כן ומצאתי , שלפנינו בת"י כן אין אנל ,מתקל"
 בקע לח-בו שמוה הרנם וכן , שם השמרותםבהרגים
 כבזהרן: יהורא ובענפי לגלגלת, yaa) )בב פנילנלגלת
 יפיבעא בסילעא הקרש בשקל ות"י מבע, ע' ערוךעיי'

 סלת על פי' שום בערוך נמצא לא _אבלבקודשא
 מהת"י שהביא ומה . הנ"ל הירושי את הביא רק ,מבע
 וז"ל , לכאן ענינו אין אכן , במוה"ע נברהובא
 : טבע( הוא בקע של שתרנום שהביא )אחריסוה"ע
 דמיבעה בסילעא העי הקידש בשקל כללי" ,שם הואופעמים

 את הביא פבע הבקע שנקרא הא על רלאדקורשא,-הרי
 בללי.- שם ודא דלפעסים הא על רקהתרגיס,

 צרפהית מפבע היא (lToa~nois הפורנש מוורנש,*
 שה" ולפי )8ז108( העיר ע"ש כןנקראת

 לריק, נקראת, לכן ,erons (eroa )8*ז* צלב עליהחקוק
 ונ' , ע"ע נדול בליע ומזה )ת9708010( נראשיןנל"א
 האונקיא, נמצאת זקיק. הם פורנש שנ' ס"ד דףהכפו"פ
 או - שהסלע ואתרי . פורנש 6 ,/1 שוה זקוק, 1/8שהוא

 טורנש, 8 8/נ שוה יה" אונקיא הצי הואהשקל-לדעתו-*"י
 , פרשיש דינר ע"ע משסו כי"ח שכ' למה מכיוןוהוא
 י"ב שוה הי' י הלז לבן שהפוינש ככפו"פ הרב כ'עוד

 דקים פשוטים העברים נלשון שנקראו , דקיםפורנש
 נמצא כסף( )טפבע אשפרלין 4/' ה" דק פשים כלוכי

 וכ"כ 8(=160, " )60 והזקוק אשטרלין, ג' שוה לבןשהטורנש
 )שנפי שהלימרא סלע בע' הזכרהיו מלונדרשהרא"ם
 מאות שלש היא אונקיוה( הט"ז לבת כונהוהנראה
 . אשטרלין 160 אונקיות ח' בן הזקוק נסצאאשטרלין
 8( 1/8 " )12 או אשפרלין, 9 % =ה 3( 1/8 " )8 הוא הסלעולפ"ז

 כ' ורש"י דקים( )מורנשים דקים פשופים 37,5=
 , וטחצה פשוטים ב' של זהב כמשקל הדינרשמשקל
 לאמר הייתי ושבור - v~g 1 לסלע פשיטימ י'דהייה
 לפי אבל . לשוים( )ולא הדקים הפשוטים למשקלשכונהו

 הממבע היא הדק הפשימ שם הכפו"פ שכ'טה
 ג"ח ב"ב רק משקלו אין א"כ בעהע"ם שוברמלנויירש
 , רש"י כוון שלזה ואא"ל פשיטא( וערך בעהע"פ)עיין
 שקורא כמו הנ"ל להאישפרלין פשוט שקוראועכ"ח
 המורנש הי' בימיו וכי , רבים ועור המנחשאותו

כבז
 שנאמר , לכאן ענין , לרעתי זה, אין יום( )כ-ט חדש רק שהוא יום ל' ופוסקים בש"ס טובי ראשכחן השיך שכ' ומהקכו(

 , יום ל' לעולם התוס' לדעת והוא , הרשנקרא
-  : והרס-א הכי על שכ' קפד קכג סי' ת"כ כללי קיצור או-ת ועיין קכו.( 

 בזה הוא גם שהשתמש קלר ס"ק יז סי' אה"ע פ"ת ועיין . הכותב כונת בלי להלכה מכוון "לשונם" להיות בקרבם נוססה ה'רוח
 אתר. נענין גומא הב.ח א"ז דבריליישב



ךמטרמון-טרמימר
 לזקוק( אשמרלין 160 )רהיינו , אשמרלין 8,2 שוהלבן

 וע"ע - . אשטרלין )81/8י8,2(:ב10 הסלע הוהושפיר
 הכפי"פ נם והנה . בזה ההשב"ץ בשם שהבאתי מהסלע
 את כוון )למען אשטרלין 160 שוה ה" רש"י של שזקוקכ'

 שהי' כ' הוא אבל אונקיא( לחצי פשוטים י'השיעור
 הטורנש הף לא שבימיו מה ע"פ להיינו מירנש 63 1/8שוה
 אונקיא החצי ההי' וא"ב אשטרלין( ג' מן יזהרשוה

 מורנש, 3 1/8 := 16( : 68 אל,1/8 שוה רש.ס לדעת)=סלע
 8 1/8 רק )שהוא משמו ריוח שכ' לשיעור ישהוה לאוזה

 . לעיל שזכרתימירנש(
 שהזקוק משפטים ופ' וישב פ' כ' המנחיי שנסודע

 להוציא קשה הפורנש בשיעור אכן . פשיטים 160היא
 62,6 הם טירנש שכ' כותב פעם כי , ברור רברמשם

 כותב ופעם , אשטרלין 8 1/8 הטירנש נטצא ,אשמרלין
 8 רק הוא הפורנש נמצא אשטרלין ל' הם מורנששי'

 בדפוס משובשים שם הדברים כל ובאסת .אשטרלי1
 , כוסוה של שיעורן הוא כמה פימרמון.ממרמון. המחבר.- הרב טפי הדברים יצא איך לכוון קשה כיעד

 רפי"ח שבת ירוש' , ורביע מ:טרט.ןרא"א
 : כ' ולכן ורביע, כתוב ה" לא כפה"נ, רב"מ, ולפניוש"נ,
 קמעממען 1/4 שהי' היוני tslaplaiv ש וכונתו רביעית,בל"י
 שטיטרם.ז גרסהינו לפי פ.רשו והמפרשים . לונ()1/4
 4/5 רק המימרטון יה" א"כ , רביעית הוא מרמוןורבעי

 שאלת ואולי כזה, מיטרטון מוזכר מצאתי ולא ,רביעית
 יין "כמה הוא , כוסות" של שיעורן "כמההירוש'
 וע"ז , לינ יהי' במים נמזונ שאם , כוסות" לד'בעינן
 ופלינ מים( יהי' 16/!י )והסיהר לוג n/fs דבעינןאסרו
 יין, לוג( )4/18 ברביעית שדי זה לפני שם דאמרואמה
 טיטימון כ' לו"ק הח' שנם ]ודע הכים טזיגת כדיע"ע
 איך ביארו לא אך לונ 6!/5 עשר מששה חמשהורבעי

 ורצ"ל ע"ע ברביע מים-מון שצ"ל או הירושי[. אתטפרשים
 פליגי.- ולא טים רביעיה יחן לוג המחזיקשלכלי

 . לימן ע"ע .טמן
 , מ-ה יחזקאל כה-כד )שמות במקרא א"פ נזכר .שפח

 ולכאורה , במו"נ והר"פ , ד-ה( דהי"ב ,מנ-ינ
 שהוא כמו המבעי המפח אל כולם שכונתמשמע

)האנרבריי"
 קמיצה אמה אצבע : היד אצבעוה ד' והם ,

 , זרת כענין , מפח עניז : טפח ע' הרד'ק וז"ל ,וזרת
 הזרה מדת כי הזרת, כמדת הטפח מדת איןאבל

 אצבעות בארבע המפח וסדת , ספיזרות הידבאצבעות

 מפח ב מא, מנחות, אמר, ר'פ אכן -. זל"ז דבוק.תהיר
 קכז-( בהלתא חמש בקטנה שיה בגורל ד'דאורייתא

 פבעי ספח באסת הוא בהירה הנזכר שמפחואחשוב
 האדם אברי נתקטני )יבמקומו( -ר"פ שביסי רק ,הנ"ל
 פי על , משה של מזמנו הטבעי טפח יקצב אמה()ע"ע

 לנו יתיישבו ובזה , אצבע ע"ע )יסקוסו( זמניאצבעות
 ומצינו קכז( בזה האחרונים שהקשו קישיותהרבה
 אצבעות ד' שהוא רשיי וכ' שוחק טפח א ד,סוכה
 כמה ביאר לא אך וטשהו, פ2ח דהוא זב"ז נונעוהשאינן
 שיהרון ן הרשב"א ]עפ"ר נימר ואולי המשהו,.הוא
 אצבע[ חצי הוא עוצבת אסה על שוחקתאמה

 )=:%"( הוא עוצב מפח על שוחק טפחשיתרון
 עוצבכ=4 פ' א( טפחים: ב' לנו ויהי' אצבע,=1/12
 מצינו זה מלבר . אצבע 4 =12/! שוחק ט' ב(אצבעות,
 . פשך ע"ע טפח מתם 1 =ב1/5 שהוא נדול טפחבירוש'
 אך כפול ששיעהיו פפח א( קכנ, )חולין רש"י מזכירכן

 - . אחיזה כדי וע"ע . דבריו פירשלא
 שבגמרא ובמשנה , שבטשניות במשנה )כיה .טרמימר

 מאיסתי הרתיפר( ובירוש' , תרטימרהגי'
 יין לונ חצי וישתה בשר טרמ.מר משיאכל )מו"מ(חייב

 . מ"ב פ"ח סנהדרין יין ולונ בשר מנה רי"אהאימלקי
 אלא מהי, יודע אילו זה תרמימר אר"ז א ע, שםובנמרא
 ונמצא בבשר אף כופל נמצא ביין ר"י שכפלמתיך

 ""קסקרחקש מל"י שהיא רב"ם יג' קכח( מנה, חציתרטימר
 מנה לשליש התלמיד שכונת אלא , מנה שלישופירושה

 ושליש הלמורית מנה 1 8/! אל שוה שהיתהאלכסנדרית
 . החצ"ם בדברי ועיין , תלסידית מנה חצי הואממנה

 מרמימר הוא כמה ר"ז ידע לא איך תמה שבערכיןובהפלאה
 תרמימר בין לחלוק רצה ולכן להם, ידוע הי' ל"יהלוא
 שנרמת להוכיח רצה ומזה )במ'( לם-סימר)בת'(

 ולענין . דחוקים דבריו ולרעהי , עקרית היאתרמ,מר
 אך , מנה שליש הוא שטרטימר ר"ז שידע י"לקושיתו
 או , תלמודית מנה לשליש המשנה כונה אםנסהפק
 מ-טימר תרנים שעיקר )אחרי אלכסנדריה סנהלשליש
 מנה שליש שהיא מדריי לי' ופשמ , שליש( :הוא

 פ.ו מסרים הרסב"ם וכ"פ , זוז נ' רהיינו ,אלכסנדרית
 איך תמה ובחוה"ש . מבשר דינרין נ' שאוכל ער :ה"ב
 נדון יהי' כזה, קט; בשיעור בשר אכילת שעלאפשר
 פי' ולכן , החצ"ם בעיני הדבר קשה היי וכן ?בסחם

 מעות גטרטימר הנקנה בשר רצ"ל בשר""בטרט.מר
)בנ'

 בתלתא המש הגיהו ורגים . באצבע ותלתא המש גורסין שיש והבאתי א, אמה בע' הטפח גשיעורי שהארכתי מה עייןקכז.(
 ל-ב .. האמה נמצאת סיים אבל באצבע" בתלתא "חמש איהא ושם והמשקלות המרוה על ר,"ע מאמר ליד' בא ומקרובבאצבע,

 ל' וצ.ל בסיפא שטעות או ועכ"ח אצגעות, ל' רק באמה הוה לא )צררה( אצבעות ה' רק הטפח הוה ואי צררה מאצבעואצגעות(
 מצא שהוא הקשה ח' רף בדרה.כ א( : שתים כאן ושכיר קב;( - . ותלתא המש וצ-ל ברישא שטעות לי מסתבר שיותר מהאו

 היד לאמת הגודל ערך ארם כל אצל באמת שכתבהי מה ולפי בזה, שהאריך מה ע"ש כ"ד ולא , גורלין כ' רק )האמה( הידאורך
 , היד אצבעות נתקטנו וכן משה של גזטנו שהיתה מיד 1/5 עם נתקטנה זמנו של שהיד מצא ר"פ רק 20, אל 1 כגרךהוא
 אצבע : ב לט, בכורות הגמרא, דמלשו; הקשה הההרצ"פ ב( . טבעיה( אסה וחימש אמה יצטרך )ולאמה, גודלין ד' יטפח סצר.ךילבן

 , קאי טבעי דאטפח משמע , אדם כל של בכפה מארבע א'שאמרו
 )דכי

 ולפ' טבעי(, טפת רביעי כחלק הוא , אצבע ששיעורו
 שברייתא שמצאתי מה ולפי טבעי. בטפח ומדדו האדם, אבר' קריין נתקטנו שלא ומקום בזמן נשנית זו שברייתא אפשר שכהבתימה
 קושיתו , מלאכותים וטפח אצבע על שקאי ואפשר אדם. כל "של הלחזן תכר לא ושם , מיפיו ב"מ כלים בתוספתא מקורהזו

 ליטראן. ערך ,ועיין הוא חד ומנה דליטרא ושמ"מ ליטרא, חצי איהא הל"ב פ.ה שט ובירוש' קבה( - . ק11ה לא הביבלאו



 פרפעיקמרמרן-80
 ילים-א סז,ב בהובות דאמרן הא וכמו זו0)בב

 שאין הנגוהי לעיל אבל , ע"ש בשר"נשר.*.*'"ביופרא
 דאיתא מה ע"פ י"ל קושיתם ולענין כן הרמבלםדעה

 פ"ז ברמב"ס להלכה הובאה , פי'א סנהדריןבדעספהא
 נשר מנה התצי. שאוכל ער חייב דאינו הל"ב,סטמרין
 נדון אתת בבת שאוכלו משום דאפשר , אחהבבת
 . ש81 ירוש' ועיין , כ"כ סרובה הבשר שאין אףלסו"ם
 בר טבישל אוכלו אגל , מהובהב היאכלנו הנאישד
 הוא הבשר ששיעור משסע אררבה וסטם - , הואנש

 אכילתו באופן זולל שהוא רק אובלין שב"אכשיעור
 המימה -..ובתורה כ"כ( הוא שגם כרטיסי, ע' לאוןעק(
 ,בשיעור נ,א סנהדרין ועיין כ' קסב הערה פ"אאינה

 השיעור את שחשב נראה - לסו"ם מין טבשרמופלנ"
 ,: היסה וזה גדוללשיעור

 *מרמון
 למחינייא הורי ר"א . שליש ופי' tpvtoY מלש
 פ"נ פס' ירוש' מידייה, בנו דמוי, מרסיןמיתן

 איזה שליש שהיהה טרה שם הוא החיל לדעת ,ה"א
 אכן , בעת שיעורה נעלם אשר , מטנה נדולהטדה

 - . בזה אח- פי' והפ"םלהקיע
 רבתי פ; אכ"ר מדרש הדין, פרימיסא לך סב ,מרימים

 השוה כטבע , יגליש פי' ttemisis מל"רעם
 איתא הת"ב הוצאות ובמאיכ"ר )רומי( איסרשליש

 דינר ציפורית. מרימית מברית. סריסיתמריבית. - הירסוס, וע"עהרמיסין,
 כסף דינר אלא בירי לך אין , בידך ליזהב

 מ,א, לח,נ שם וננמרא , מ"א פ"ו שבועותומפיסית
 שבועוה ותוספהא רפ"ח, ב-ם תוספתא טתב ל"מוע)י'
 שיקורה,- פירש לא אך קטנה, מעה שהוא רש"י וכ'0"ו,
 דנראהנ , לפרומרום קולבין ד"ת נ,א בכורות)ועיון
 איהו קורא וכן , קטנה טעה לפונריון גםקקורא
 , פז( עיכין להר"םבפיה"ם

 מטבע שהוא כ' ורב"ם -
 מעה % הוא וא"נ ff'p' איסרין, נ' השוה tresiaדוסית
 8/4 היו הסורים טמבעוה כן כי סורסית, טעה היא)ואולי

 וע' סרסיא, איסתרא ע"ע בהלסור הנזכרות סחםמטבעות
 שהסריסית נמצא y~p' טעה ו' הוא שהדיני ואחרירניא(
 שמריסים -אלא . מדינה זוז והיינו , דינר 1/8היא
 ארם נותן פ"ר, טע"ש תוספתא מצינו שכן , היושונים
 ולא , ציפורית הימנו וגומל , טבקיה סריסיתלתנירו

 - כאו"א. שיעור לנונתבאר
 ביני ,.. דקיימא ;, יהירה( )אונא יתרת דא*מא.מרפא

 דאםח כסיפא אפילו אגבה .,.ביני
 י-א , בשיעורה הפוסקים ופליגי ב, מז,א חולין ,פריפה
 בינוני אדם אגודל צפורן ורוחב כאורך ורהבהשארכה
 של אמצעי פרק ורוחב כאורך ורחבה שארכהוי"א
 תב"ש סשה דרבי עיין להחסיר והולכין בינוני.נודל
 הטהרש"א נליון ועיין לה, סי' יור"ע רע"א והנהותופ"ם

 ועיין גידלין בי כצפורן בעינן שלהקל הפ"חבשם
 גם נסתפקו לא למה שתסה ט' אוה פ"ג חוליןתפי"ש
 אמאים שנמצאים אחרי , להחמיר טציפורן קטןבשיעור
 , להבין זכיהי לא והירוצו , מזה קטנים.

 פ-פקע( איתא דכתונות סיסיה )בהוספתא .מטרפעק -
 היופיכן הטטנע והוא T~onataסליי

Vietoriata~והיתה הנצחון אליל עלי' חקוק היי אשר 
 הזקן הלל על עליו אמרו עסה"ם, , דינר לחצישוה
 ב לה, יוסא במרפעיק ומשהכר עושה הי' יוםשבכל
 רש"יוכ'

 ע"ע , )צורי דינר חצי שהוא מדינה סלע ,
 שבעה ,,, לה בוחבין בעלה על הסוררת .איסתרא(
 כדי ער נרסיהן מעלון , ס"ז פ"ה כתובותפיפעיקין
 ואריש ז מרפעיק מאי שם ושאלו סה,ב נמיןטרפעיק
 שבסלע שמינית סדינה סלע רש"י וכי ,איסתירא
 רי"ר נהוס' וכ"כ , )צורי צינר חצי דהיינו ,,.צורי
 כהובית בגמרא מפורש וכן צורי( דינר חצידהיינו
 פלגא איסתרא וכסה איסתרא ,,, מרפעיק מאיסד,א
 מעין תשע שהם טרפעקין שלשוף רפא תנ"ה ,דזוזא
 חצי דהיינו , מעין נ' "וא מ-פעיק שכל נטצאע"כ,
 וכ"כ , דזוזא פלגא ד"ה ברש"י ועיי"ש ע"ע, צורידינר
 ס"ה משקל הוא ט-פעיק שכל ס"ז פ"ה כחיבותהרב

 שעורוה, צ"ו הרב לרעה שמשקלו דינר חצי והיינושעורוה,
 - , רצד( פים' דברים ספרי )ועייןע"ע

 הרב דברי על הקשה , טרעפיק ר"הוההוי"מ
 .,. וה"נ ,,. שמינית הוא דבריהם של כסף כל האהללו,
 שעורוה ו' כ"א טרפעיק כל יהי' ולא ... מדבריהםהקנה

 זה כלל נאסר שלא א"א ד"ה סז,א כתיבוה)ולהתוס'
 של כסף דבל דסברי לסאן אכן שפיר, אחא מסלעבפהוה
 וכיתי ולא קנח.(, עכ"ל קשה( סדינה כסף הואדבריהם
 מפורש אם הרב על לו קשה דמה , דבריולהבין

 שידעו דאפשר קשה לא התלפוד )ועל , כןבתלמוד
 איברא זוע, טהצי קטן "ט-פעיק" נטציאוה הי'שלא
 א י ד ה ב ש ר 1 פ ם בגמרא אבל וכ': סיים תוי"םדהרב

 )ע"ש מעוה כ"ר הוא והצורי , מעות שלשדם-פעיק
 שגם עכ"ח התלמוד דברי דלפי , בזה דכונתובפנים
 דבריו אכן , טדינה( כסף הוא דהטיפעיק יודוהתום'

 אי' אדע ולא סהראקונים, יותר לשמוע קשיםהאחרונים
 הרגיש לא ואיך ז מעה כ"ד בן פרפעיק בתלמודמצא

 מ"ח )3"16( הוא הרי טעות ג' הוא שהטרפעיקשאתרי
 הראשונה קושיתי ומצאתי ובקשתי - ז הרב כדברישעורות
 ההנהוה דברי סוף אך , אהר על שם הרש"ש,בהגהות

 המוהים ודבריי הוי"ם עיי' רז"ל , טאד תמוהיםג"כ
 כוון דליה ואולי , בגמרא מפורש הרב כדברישהרי
 רמה הנין הנה ההגהית, עניל בגמרא אכל שכ'עסה
 על לקושיתו הירוץ הוא וכו' בגמרא אבל התוי"טשכ'
 דנם , קושיתו מחזק עפ"ז כי , להיפך והרבר ,היב

לשיטת
 דנותן , ע, סי' אח-ע והשו"ע הטור פסק טורד דבדין ג"ש, 1' רק הוא דהטרפעיק סנר נתנאל בקרנן הדב גם וכנראהקנח-(

 ואי וסים טרפעיקין, ג' לתן שצריך כריי שפסקו והרא.ש הריעף רעת השסיטו למה שם בכתובות הרג ותטה , מ-ינה דינרין ג'לה
 מג' יותר הס טר0;יקין נ' אם כן הבעל יאמר ולמה עכ"ל, ורבינו כרי"ף 4י קים לאסר שיכול לבעל לי' פסקיכן )סורר( לידןאחא
 - . חיי-ט כרב מדינה רינר חצי הוא שהטרפעיק שסבר ועכ"ח ז מרינהדינרין



 בכל למעיין כמבואר י הרב ע5 הקשה ההום'לשיטת
 טועה הוי"ט הרב את לעשות שלא וכדי בפנים,אלה
 הם טרפעיק שג' בגמרא שאמרו דהא שמובר נ"לכ"ג
 הוא והצורי שסיים וזה , מדינה מעין היינו מעיןט'
 מעה בע' אבל . סדינה מעין כ"ד רצ"ל מעיןכ"ד

 היהה במדינה גם שהמעה טפורש שברמב"םכתכהי
 גם מדינה(, מעה שהיתה סשטע שמל"ם )אלא גש"כט"ו
 איסהרא"י טרפעיק.,. מאי דאסרו הא יפרש איך אדעלא
 וכ' , התוי"מ אחרי נמשך והתפי.ש , דזוזאפלגי

 הרגיש ולא , דבריהם של דיני חצי הואשהפרפעיק
 , אלהבכל

- 

י.
 קכט(, השמש אור בו שמשמש הזטן על מונח שםיום.

 לילה, הנקרא החשך בו שמשמש הזמן אלבנגיד
 ולחשך יום לאור א' ויקרא א-ה, בראשית שנאסרכמו
 וארבעים יום ארבעים ז-ב שם ונאסר , לילהקרא

 גלגל של 'בלם סבוב בן נק-א ובהיחבהלילהי-
 א-ה שם שנאמר כמו , יחד ולילה יום היינוהיוסי
 שרשים עיין - . קל( אחד יום בוקר ויהי ערבויהי

 , לרי"ב- הוסו"ם הספר ובסוף , לרש"פ ערוך ,לרד"ק
 חכמי לדעה מתחיל ולילה( )יום הלז האחרוןוהיום

 חולין דאיתא כמו אחריו והיום הלילה מתחלתההלמוד
 הולך היום בראשיה במעשה האמור אחד יוםפנ,א
 יום ס"ה פ"ה שם במתניהן איהא וכן , הלילהאחר
 הלילה אחר הולך היום בנו ואת באוהו האמוראחד
 ובקדשים - , דברים ושאר ויו"ם שבת לענין הואוכן

 יד.- והמורה שם חולין היום, אחר הולךהלילה
 פל"א במדש"ר מצינו , והלילה היום גבוליוע"ד

 והלילה היום השרי בהקופת ובא' ניסן בתקופת בא'וש"נ,
 נחשוב אם הוא והנסיון ההכינה עפ"ח הלז והשווישוים,
 משקה"ח והלילה קלאן שקה"ת עד החמה טהנץהיום
 ג' נמצאוה בכ"ז האחרונים, בזה האריכו באשר הנה"חעד

 שהוא ב( צהיכ, עד בעה"ש הוא שהיום א( : בזהדעות
 עיין , שקה"ח עד מהנץ שהוא נ( שקה"ח, עדמתה"ש

 ודום כל מ"ה, פ"ב מגילה איתא והנה . - מיל ;,כ"ז
 אץ איהא מיד, מזה, ולעיל , המגילה לקריאהכשר
 שעשו וכולן החמה יטתנץ עד המנילה אתקורץ

 דב-ם של פשטן הרי , כשר השח- עמודמשעלה
 דמעלות רצף וכ"כ , סעה"ש נחשב שהעםמראים
 בו בקיאץ הכל שאץ לפ. אבל הוא יסמאהשחר
 כ' פ.ג פסחים וההויזם ." הנה"ח עד להסהיןצריך
 הוא היום דעיקי מ"ג פ"ב מנילה דמס' סמתניתןוכ"נ

לאים
 לנאורה שמהמשנה טלבי אב5 , עכ"ל , החמהמהנץ
 שהם הנ"ל רשיי רנרי זכי שלא טההיסא אפכא,משסע
 הא )על שאלו כ,ב מנילה ובנסרא - , מדבריולהיפך
 קרא דאמר רבא אמר ז מנה"ם כשי( מעה"ש שעשודוכולן
 טעתה אלא , יום קרא ובא למאיר יום לאור א'ויקרא
 דער קיי"ל הא לילה קרא ובא למחשיך לילה קראולחשך
 עושים ואנחנו מהבא אריז אלא , לילה לאוצה"כ

 לנו והי' ואומר צה'כ עד השחר מעלות .,.במלאכה
 לאו עמה"ש משעלה וכ"ת ז ואוסר 0אי משמרהלילה
 דטקדטי דאינהו קלב( לילה שמשא ערבא ומכייממא

 מלאכה, והיום משסר הלילה לנו והי' היל ,ומחשכי
w~y,היום שלר-ז מראים דברים של ופשמן ברש"י 

 שרבא אלא ראשונה(, )כדעה צה"כ עד מעה"שמהתיל
 דלא באסת שסובר נראה ההלמוד לקושיה חשדלא
 בפסחים אכן , שני'( )כדעה שקה"ח עד רק היוםהוה
 ולפי , ובד"ס הר"ח בפי' הוא )כן רבה א' איתאצד,א
 שיתא הנכונה( היא זו גרף עוד ואכהונ שכהבתימה
 ,,, פ-סי אלפי דרקיע וסומכו , עלמא הוה פרסיאלפי

 הנהית עד מעה"ש פרסאוה י' ביום אדיב מהלךכסה
 עוביו נמצא מילין ה' צה"כ ועד משקה"ת טיליןה'
 שחושב ברש"י-הרי ע"ש , ביום טששה א' רקיעשל
 ואולי שלישיה( )כדעה השקיעה ער מהנץ רק היוםאת
 שלא דכל שסובר צנ,ב שם עולא, דעה נם הואכן
 רחוקה בדרך הי' נקיא n'i~wa לירוש' לבואיכול
 שחיטה שצת עוד הוה לא לילה הוה דאודכיון
 כסו , עולא דעת כן שודאי לומר אכל , שם רבעיין

 עולא יודה דאולי , אפשר אי לרעהי התוי"מ,שהחליט
 בשקה"ח נפסל דרם כיון אלא צה"כ עד נמשךשהיום
 דסוף שקה"ח אתר לבוא שיכול למה חשים אנואין
 עיין עור הפסח את לשחוט יוכל לא יבוא אפילוסוה
 לטעמי' עולא ד"ה שם הוס' שיין , לאורחא ד"הרש"י

 עד היום נמשך נ"כ שלעולא מדבריהם יצאשמפורש
 עולא דברי זו דעהם לפי הניחו שבאמת אלא ,צה"כ
 שקה"ח עד רק היום דחושב נימא אי משא"כ ,בהימא
 בפנים. שם בסוני' זה כל עיין , עוד עליו הקשהשלא

 בירוש' גם למצוא אפשר הנזכ-וה, דעותושלש
 נפיק דלא אע"ג נפיק מלבא שיי אמר דריה ברכוה,ריש

אסריי
 דהיינו בבוקר, לצאה השטס כשטתחיל )רצ"ל דנפיק

 עד דעל אטרין לא עליל שרי יום( נקיא ,עה"ש
 שהשקע עד לילה נחשב דלא )והיינו דייעילשעתא
 חנינא ורי ראשונה. כדעה והוא , צה'כ( והוא ,כולה

 באמצע נהונה שהחסה אע"פ ככבים ג' נראובערביה אם- דאה כמה למיסר( )סבר בעי דרבנןחברהון
הרקיע

 , שמש מלשון שהוא רשיי וכ' כתנור בוער בא היום גי , ג_יט מלאכי שנאמר כמו , יום השמש נקרא זה ומטעםקנט(
 ראשון, יום לכתש לו היו הפר-טה לשון סדר דלפי אחר, לשון על עטרו והמפרשים הטררש קל( ורר*ק. ברשיי ג_ב צפניהועיין
 ע-א סוף ס' וגמרא רפ'ח גררים עיין , שלם יום ורצ'ל שה.ת אלא , המספר שם כאן אחד שאין ואפשר , רמג.ן( )ועיין רום-יע'

 בהג"מ הונא ק"ג סי' יראים וראים , לילה לאו שמשא ערבא דמכי איתא כאן קלב( . קכט הערה עיין קלא( - . ע"בוריש
 להיפך שהוא לכאורה תימא וזה , רריי צה-כ קורם מילין ה' או ד' לשקוע טתחלת שחטה שעה הוא דקרא שצה"כ כ'פג-ס,
 הספר ואין בט.כ הרב כן הקשה שכבר נראה , ע-א ג' סי' או-ח ומדבריו ר"א כהונת שו"ת נרפס )ומקרוב , התלמודשדברי
 __ . צ.ע וקרייןבסוגיא ע-* , הוא ים:א ד;ריין , ב לק דשבת כאדישים מזרח שפגי ג.ז ההמה משתשקע הוא דהכא שטשא שערבא יסכור ואולית-י(



 ארץכברת62
 דהיום והיינו , כן בשחריה אף וסר הוא לילההרקיע
 אבא ור' שלישית, כדעה והוא , שקה.ח עד מהנץהוא

 ביאת טה השטש, מביאה השמש יציאה דילפינן לו,הושיב
 אף , לשקוע )כשסתהיל משיהכסה היום( )סוףהשטש
 היום( )התחלת השטש יציאה אף נולו( שקעשלח

 שני' כדעה והיא , לההודעורט )כשמתחיללכשיהורע
 שאמר בא ר' ובפרם , יום( הוא שקה"ת עד)שמעה'ש
 ממש והוא , כן שדעתו ודאי בקר, לאור קראההתורה
 נרסאות שיש אלא - לעיל. שזכרהי בכבלי רבאכדברי
 ובפי' פ"ם עיין הירוש', בדברי שונים ופירושיםשונות
 הרז"ה, ובחידושי , מהרש"ס ובפי' , חרדים מפרמבעל
 הטקום כאן ואין , טקיוב הנדפס ר'א משנהובשו"ת
 - , מיל וע"ע - , עוד בזהלהאריך

 ההי' יסים כסו , שנה שהוא בלה"ק יוםויש
 . כח-בם ויקרא ,נאולתו

כ.
 ארץ כברה עור ויהי אל סביה ייסעו . ארץכברת

 ותקבר רחל והמת ,,, אפרההלבוא
 ועיין לה-ש, בראשיה להם ביה היא אפיההבדרך
 בר"ר , האנדה בעלי לרעת , - ה-ם וסל"ב מח-ז,שם
 בשעה ! הזמן ציון הוא , ברש"י גם הובא פ"בפ'

 והשרב ענר שהסתיו ככברה, ומנוקבה חלולהשהארץ
 . דרש אלא זה אין רש"י לדעת אבל , בא לאעדיין

 tempas Yernnm הרגמה הוואלנאמא גם כי)והפלא
 , ברש"י והובא , כבר במחברה ר"מ ולדעתפריהלוננ(

 שיעור א"כ והוא , לטכביר אוכל : כמו ריבוי עניןהיא
 יביע(, )וכ"ה ארעא כרוב תרנם ואונקלם ,= קצובבלהי
 שהיו קצב להם שהי' , ארץ( : )נ"א יום חרישתנדי
 )רש"י( אחה טחרישה כדי והוא , ארץ ככרה אותוקורין
 - , הרומי )ש8זט81נ( היונרי שהוא , פע"ח בשה"גוכ'
 מאד, קפן שיעור היוני-והוא ע0ק*יג1 הפלמרן הואוהוא
 רגל 104 או יוני רנל מאה פילינום ע"פ שיעורםכי

 לפני( הספר עוד אין כי )ע"ש פרסיה בפרסהמשלשים. א' שהוא , שם השה"ג שכ' מה לפי ואפילו ,רומי
 סעמ עדיין , רוסי רגל 626 או יוני רגל 600והוא
 - , לחם לביה רחל קבר בין אשר המרחק לערךהוא

 מה לפי והוא, isnoapo~oS איפאדראם העתיקווהשבעים
 הסוס שירוץ סה , הח"מ בשם 48 ת ווינער החכםשכ'

 . הוא כסה ירענו ולא , לערך אחת שעהבטשך
 ויוהר פרסה שהוא , הראשון במקום , כ'ורש"י

 התרי"ש ]ולדעת , דפרסחא טרדיא הסורי תרנםוכן
 נם הרגם , כב דף לעמבערנ דפוס האיץהבואה
 גדול הפרסי פרסה( )= הפרסך אכן . פרסך :הפרסי

 ר"ם ובשם , רש"ק כיון שאל" , התלמודיתמהפרסה
 אמה אלפים שהוא השני, בטקום , רשא הביאהדרשן
 ה' כ"ח ריא"ג וב"ב טיל הוא א"ב שבת החיםכסדת
 ש' בשרשיו ארד"ק וז"ל , ככר- בע' ורש"פ להדף
 שכן אוסרים כי מיל בו פישו ארץ כברה בעוד ,כבר
 )ועיין , רס'ג וכ"פ , מיל לאפרה רחל טקנורתמהלך
 - רוסי למיל רם"ג דכונה שכ' , פירסם להת'אוה"ש
 וכ"פ ז(, הא מנ"ל אדע ולא , הלמודי- ממיל נדולוהוא
 אכן , - שם ההיא ועיין , למלכים בפירושוהרד'ק
 , הדמיון כף הוא והכף , ברה ששרשו כ' ברהבשרש
 אכילה ענין חקי, לחם וחברני , לסו לברוה : כטווהוא

 עת עד הבקר מן ארץ טהלך שיעור ופירושוטועמת,
 מדבריו וכנראה , דרכים הולכי טשערין כן כי ,אכילה
 פירש לא )אך , .הפירוש לזה נוטה דעתו , כברבשרש
 קלג(. הסרחק הוא כמה נדע למען האכילה זמן הואטהי
 לא"י כשבא אכן , זה לפי' החלה הסכים הרמב"ןוגם
 טיל אפילו לתם לביה רחל מקבורת שאין בעיניווראה
 כ' בפנים( עיין הדמיון נף סורה וכן , מיל כערך)רק

 ארץ כברת פי' )אם ואולי הזה,- הפירוששהוכחש
 טחה שרחל הכתובים פירוש ויותר( פרסה נאטתהוא
 לחם לביה סמוך נקברה אך , לחם מביה הרחקבדרך

 בפי.א כהב ולכן , הכפו"פ נם פי' שכן ליוכטרומה
 רחל קבורה אל אל מבית : וז"ל , ברלין מדפוס טחדף

 נראה ולזה בקירוב שעוה שמונה כמהלך שישאסרו
 ארץ שפי"ככרה מנחם בשם 9fft רש"י שהביאפי'

 )ברש"י יותר או יום טהלך פי' הוא וגם , רבמהלך
 כ' בהבה"א והרב , עכ"ל ויוהר( פרם' מהלך :איתא

 מהלך מפרש רש"י כי בדבריו גדולה שגנהשבמחכ"ה
 סקבוית לא , לחם לבית רחל מקבורה יותר, או יום ,רב
 טכית שעות ת' ססרחק יש הוכחה ומה אל, לביהרחל
 עכ"ל, אל, כביה לחם ביה לו ונחלף ,,, רחל לקטרהאל

 הוא ארץ שכברת רק טרשיי הכפו"פ נסתייע לאולדעהי
 , שאסרהי כטו מפרש הכתובים אבל , ויותר יוםטהלך
 שבו )והטקום קנורהה ממקום רחוק ארץ כברהשמהה
 ויסעו : הכהוב כלשון אל לביה סמוך הי'מהה
 . אל(מביה

 כברה ע"כ כי נ"ב כהב ל"ה דף ח"בוהחהרצ.פ
 טהלך לחם ביה ער סימה כי רב מרחק הואארץ
 שם שנאמר לא-סו לירמיהו וציין , שעוה מד'עתר
 שקבורת הבין בניה על סבכה רחל נשמע כרמהקול
 רחל שקבר כי הוא' שגס רבב.ח ועיין , ברמה היארחל
 ברסה, רחל קבר אין כי כ' הרטב"ן אבל , ברמההוא
 : כטו הוא המפרשינו רוב לדעת דרמה פירושאוכי

 הזה דהחדש המכלהא שהביא חבה"א ועיין - ,במרום
לכם

 כמ"ש יום, חצי מהלך שהוא הרר-ק שפי' כמו ולא כ' מיל שהוא הרמב"ן, רעת שתניא אחרי , כבר ש' לב"ז ובאוה"שקלג(
 לדעת הם ברה בשרש דבריו וכי , שכתבתי כטו ; הוא כמלש הר"ת כ0ה'ג גם הרד'ק בדברי לזה זכר ואין p'p ברהבשרש
- , הצהרים עד שחרית טסעורת הליכה בוטן קרקע למדת שת-נ : שם וז"להריסק,  

 הרר,ק נציין אכילה" .רבעת רהבין והוא
 כ' ברה שבש' , הנולי אוה"ע ועיי' הזמן, סוף בו שמצפן הרי האכילה עת עד איתא וברד'ק ,..( עד שחרית )טסעורת הזמןראשית

 היא שלהרד"ק כ' כבר ובש' להרר"ש זה ייחס לא אך צהרים, ער שחרית מסעורת הליכה גזמן ארץ למדת וכת"נ כב"ז הוא)ם
 - י הומן מתחיל מתי השמיט אך לנכון, הוא ובן האוכל, עת ער ההפיכהבשיעור



לבך פרם אכילת אחיזה-כדיכדי
 ולדעתי , טקום שם הוא שרמה הוא גם וסבור ,לכם
 מדברי זכר שלא והפלא , בהטכלתא לזה הכרח כלאין

 בדאי משסו דברים שם שהביא אף הנזכריםהר0ב'ן
 - ,ענינא

 שהכף סובר באוצרו הרד"ק וז"ל כ'ובטשהאו"ר
 כברת וענין )חצה( ברה הוא השם ועקר , שטושיתהוא
 סדתה המשער ר"מ דעת וכן , יום חצי מהלך הואארץ
 )שהוא הרד"ק בשם שהביא מה והנה עכ"ל, רומיתפרסה
 01ה , ברד'ק טצאתי לא יום( לחצי והכונה , חצהלשון
 , מקורו אדע לא רומיה( פרסה )שהוא ר"ס בשםשכ'

 , שלו באוה"ש פירמט והת' ההנוה"א , הרד'קולעדות

 כל להם אין שהם כמו דבריו ונם מיל רק ריס כ'לא
 הרבה הוא א"כ , פרסה היא לר"מ מדהה ,שאםסובן
 ל' רק היא הרומית )דהפרסה יום הצי טסהלךפחוה
 הירודוט לרעת אפילו , ביום בינוני אדם וטהלך ,רים

 ולפי , יום לחצי ריס ע"ה דהיינו , ריס ק"כ הואהי-נג
 יום לחצי יעלה , ריס ר' שהוא ד-קא, שכ'טה
 סה לפי שהוא הרד"ק שיעור משוה ואיך רים(ק'

 שכתב טה לפי שהוא ר"מ לשיעור , יום חצישכהב
 ז פרסהרק

 , אחיזה כדי לשמית ,.י בהמה המפשים , אחיזהכדי

 אחיזה כדי במה תנא , מ"ג פ"םחולין
 כפול, פפח א"א ז מפחים תניא והא אחיזה( )ע"עטפח
 הפחמה( )של אחיזה כדי כמה פ"ח( )תוספתאהנ-ה
 רמב.ם להלכה הובא וכן , א קכ"נ, חולין כפולטפה
 שיעורן חטשה הניא א בו, בנדה והנה , היי פ"אאהים
 חולין איהא והא הקשו ליכא ותו ד"ה וההוס' ,מפח
 הא קושיהם הבנהי ולא עכ"ל. טפח, אחיזה בכדי אקכנ,

 לחשבו אפשר ואיך מפחים, היא דהכא דאהי~הססקינן
 בעל"נ ומצאתי - ז אחד מפח רק ששיעורן אלהבין

 הם שגם ראי' פזה יהי' ואולי - תיר'ן ולא כןשהקשה
 דל;ולם והוא כפול, ששיעורו פפח שיש כרש"ימפרשים
 מפח הכא דבעינן רק , אחד פפח רק הואהשיעור
 ואגרוף גדולי אגרוף דמצינו )וכמו לספחים השוהגדול
 מפח דהיינו סוברים שיש ~רת וע"ע - , v"vבינוני
 מפח שם ובב"ז , טפחים( כשני שהוא האצבעיתבפזור
 הום' ועיי' - ע"ע פושכא לזרת הה"י שקורא וכמועליו,
 הרש.ש ובהגהות - , קמא בהירוצא טפח שדרהד"ה
 נדה כדאיתא , טפח אחיזה כדי דלעולם ניל וז"לכ'
 קלך( טפח ולכאן לכאן ויראה בירו והיאחזנו כדי אכה
 , ידיו בשתי שיאחוז בכדי פירושו דהכא אחיזה דכדיאלא

 הרגיש כאשר כרש"י דלא )וזה כפול פפח הואומטילא
 דהלמודא,- בלישנא דחיק לדעתי פירושו אבלבעצמו(,
 ישהא כמה , במו"נ הר"פ נזכר פרס. אכילתכדי

 עד , ט"ג פ"נ כריהוה פרם אכילת כדי ,,,האוכלן
 השנונע( לבית הנכוס )לענין פרם אכילה כדישישהא
 לבית הנכנס לענין ורנה בר"מ. ועוד סייט. פי"ננגעים

 ואוכל מיסב חמין פת הוא דהפרם שם מפורשהסנונע
 לא צירוף לענין פ"ה(אסנם מצורע פ' בהו"כ )וכ"הבליפתן
 חטין פה בפרם משערין לעולם אם מפורש בהלסודמצינו
 בכדי טשערין וסין מין בכל או בליפהן(, ואוכל מיסב)ובעינן
 בליפהן(, ואוכל מימב בעינן )ולא הטין אותו פרםאכילת
 ואוכל )וטיסב הטין פה בפרס משערין שלעולם מסהברולי

 המנוגע לבית נכנס אצל דבעינן הא עיקר דהריבליפהן(,
 כדי ובעינן והאוכל, מן דילפינן פשום הוא פרסאכילת
 דזהו , הכי דדינא י"ל ודאי צירוף לענין וא'כ ,אכילה
 בכדי בכ'ם שנקמו לדבר וראי' , אכילה בכדיהנקרא
 , ביצים נ' אכילת בכדי נקמו לא ולמה , פרםאכילה

 ולמר לי' כדאית )למר ביצים ד' אכילה בכדיאו
 חצי שפירושו פרס נקם דדוקא שמ"מ אלא לי'(כדאית
 : שם כריתות להר"ם פיהם"ש וז"ל קלי.( פת והיינוככר
 "חצי אכילה זמן בכדי כזית אכל אם אלא יהחייבלא

 ולא ככר" "חצי דכתב וטהא , בינוני מאכלככר"
 ככר בחצי דלעולם , דעתו ג"כ משסע ככר""כחצי
 בתו"כ אהרן הקרבן רעת גם כן ואולי , משערין)פת(
 זטן באכילהו שוהא שהוא ובלפתן חמין פת שכ'שם

 , הראב"ד גם פי' כן )באמת הרטב"ם פי' כך ,טועם
 אמרינן הוה דמסהפינא ואלמלא ורב(, רש"י ,הערוך
 שירצה , מיסב מאוטר טשמע שכך "להחמירידהוא
 לו שיערב חטין פת והוא פוב דבר ואוכל קבעעושה
 שצריך ספני הפת באכילה שמהאחר בלפהן אוכלווגם

 ד"ה שם נגעים והתוי"ם , ע"ש הלפתן עמולאכול
 את אדרבה ז היא להחסיר זו וכי , עליו נתפלאמימב
 ניסא אי אבל , עכ"ל סהר כ"כ יטטא שלא עליוסיקל
 זה שיעור הוא פרס אכילת כדי שנזכר שבכיםדדעתו
 אכן . צירוף לענין להחסיר דהוא דכונתואפשר
 אחרונים כסה וכ"כ , כן איננה פ"א רי"ם המנ"אדעה

 דתנן חטה א מא, ברכוה התלטוד מלשון וגם ,כדבריו
 כהטנ"א קצת טשמע חסין. פת ,,, הטנונע לביתהנכנס

 לבית ה:כנם דלענין משום י"ל בכ"ז . כוותי'והסוברים
 דינא ההלטוד הפס , זה שיעור במשנה מפורשהמנונע
 - דוכתי בשאר נם כן השיעור הוי ובאמה ,דמתניהן

 דפת הא שהביא עקב פ' הזהב ברביד ראיתי)שוב
 ותטה , תלמודא" "דכולי בכא*פ כויה וזה וכ'חטין
 טסוני' הרב זכר לא אבל - , לחלק מנ"ל הטנ"אעל

 ברברי התם טשסע לכאורה עכ"פ אישר הנ"לדברכות
ההג"א(

 דכריהות הגמרא )ע"פ ההלכות בעלודעת
 ת-יזח סי' או"ח בשו"ע להלכה והובא ור"ן ורא"שינ,א(

 סאכילין ביוהב-פ החולה את או העוברה אהכשסאכילין
 הוא וכמה . לשיעור יצמרף שלא כדי מעט מעםאוחם
 להפסיק יש אשר השעות( מורה )ע"פ נדול היותרהזטן
 לירי שיבוא נחיש שלא עד , לאכילה אכילהבין

 סי' ח"ו ת"ס );יין בת"ס הג' נשאל זה דבר - זצירוף
ט";(

 לא וראי וכאן , שיראה כרי עם אלא , טפח ליבא לחור דבאחיזה ב כב, מוע,ק בעצמו שנ' מה כאן זכר שלא הפלאקלד(
 * אחיזה ע' שכתנתי ומה ג נב, ;ירוגין הרג שכ' מה ועיין . מהתם ראי' ואין שוות, האחיזות כל ראין ועכ"ח שיראה, כדישייך
 . מ"ב( פ"ח עירוכין )עיין נתלטוד פ כס ונזכר חציו ותצי מהלשון זה לדחות שיש אלאקלד.(



 פרם אכילתכדי04
 תורת )ועיין , בדפוס נשתבשו כפה'נ .דבריו אך5ה(
 לתמוה שהרבה . מה , ל"ב סי' הרש"ז להגאוןחסר
 שזכר, הסיגיוה באוהן דרכו ע"פ בזה נלך ע"כעליו(,
 כריהות דאיהא מהא והוא: דנרים, ובהרחבת נשל"קרק
 ומבע ירד , פרם( )טחצי מכשיעור פחוה אכל אונ

 מבילה ששיעור משמע מצטרף, פרם( )לחציוהשלימי
 אכילה עם שהטבילה )אחרי פרם טחצי יותי לאהוא
 דכ' ומהא קלר.( בפנים( ע"ש , בבא"פ הוה פרסחצי

 ופבל מכשיעור פחות אכל הי"א פ"ח אח"ם .הרמב*ם
 נין והרי ביניהן, קהא לא אם , מיד מעט ואכלועלה
 אלו הרי בכאוס טבילה ושלאחר טבילה שלפניאכילה

 )והוא מצם-ף לא מעט שהא שאם למדנוסצפרפין,
 אכילה מכדי יותר הוה , טבילה מכדי מעםדביותר
 שיעורי' לידע הרוצה ר"ח דאמר ומהא קלר..( פרם(חצי
 )סמוך חטה יניח מיל( חצי )שהוא רר"נ ביה"ש()של

 בים .ויטבול וירד הכרמל בראש רש"י( ,לשקיעתה
 הרי , לילה הוי ויעלה ויפבול שירד ובכדי ,ויעלה
 כי ואם קלר...(, מיל מחצי יוהר מבילה שיעורשאין

 להסתפק יש ולפיהו סוני' באוהה אחר פי'לרהיס'
 נוכל עדיין , מיל מחצי יוהר פבילה שיעור עדייןאולי
 ב' שזמן שם שאמרו דזבין רפ"א דויה ממשנהללמוד
 ב' כדי ראיות ג' וזמן , וסיפונ פבילה כדי הואראיות
 , שם בתוספהא אמרו ועלה , סיפונים וב'טבילות
 ודרום צפון )מזרח מבפנים . הביה הקפת כדירש"א
 שם איהא וכן אמה, מאה דהיינו שם( מפרשעיין

 )ע"ש אסה סאה של לחבל למה-ד משל משלוטפורש
 בסתניהן המבואר לפי שהם ראיות נ' שיעור עלשקאי
 וסיפונ פבילה שיעור נטצא , ספוגין( וב' פבילוהב'
 הר.ש לגרסת ואפילו , ההא"ש כ' וכן , אמה נ'הוא
 עכ"פ ע"ש, אמה, אלפים דהיינו הביה הר הקפת.כדי
 דהיינו קלה( אמה טאלף יותר אחת פבילה שיעור יהי'לא
 ומאם , הרסב"ם של בדינו למדנו ומעתה , מילחצי

 סצפרפין לא סיל חצי. ממהלך מעם יוהרהפסיק
 ביוהכ"פ חולה לענין החים לסד ומזה עודהאכילות
 כשיעור קלה.( לאכילה אכילה בין להפסיק להחסיר"שמוב
 ב"ה , בכך(" להחולה אפשר )אם טינוטין ם' מילחצי
 דהרי י מדוקדק הלשען שאין מלבד אבל . ממשלשונו
 מעט יוהר הפסק שבעינן למדנו הימב"םמדברי
 הנה קלה..(, מיל פחצי סעט יותר דהיינו טבילה,סכדי
 טבילה מכדי מ ע ם דיותר שמענו לא כאןעד

 חצי האכילה שיעור רהוט התם אלא הפסקהוה
 טעט שהא ואס ; פרם כחצי השכילה ושישר ,פרם
 ביוה"כ  -משא"כ , פרס אכילת טכדי יותץ יתד הוהיותף

 סככיצה( פחות )רהיינו ככוהבת הוא האכילהדשיעור
 פרם שחצי מה כשיעור עוד הפפק דבעינןודאי
 יאסר וסי שכ' שם בהוח"ס )ועיין הכבוהבת עליותר

 אכילת של זה כשיעור נ"ב שוהא נב,פ החולהשאכילת
 לשונו אין אך זו, לקושי' הוא גם כיון א," אשר ,פרס

 לרעת , להוטרא נחוש אם וטעתה , כ"כ(מבואר.
 שט( ושו"ע פרס )ע"ע ביצים ד' .הוא שאכישהסוברים

 מכדי יותר להשני' האחת האכילה בין להפסיק.נצרך
 - מביצה פחוה דככוהכת אחרי , ביצים ג'אבילה
 מהתלה הזמן שיהי' או , סיל רבעי מנ' יותרדהיינו
 טעפ יותר השני' החכילה סוף עד האחתהאכילה
 , מילמשיעור

 , מינופ ט' מיל חצי שיעה השב הח*5והנה'
 כי , התו"ח עליו תסה ובצדק , לעיל שכהבתי.כמו

 מיל חצי ששיעור הסוברים לרעת לחוש י"ל ,להומרא
 ראוי הי' אפשר אם -ולכן , ע"ע , טינוף י"בד"א

 החלת עד האחה האכילה תחלת גין להפסיק ,להחסיר
 כ' שם )ובתו"ח , ומינופ ב"ר טן יותר טעם.השני'
 יהי' , פכילה לשיעור ח.ם וחשבון , הר0נ"םשלפ"ח
 מינוטין- לערך-פיה שעה רבע כסו פרם* אכילת*כדי
 . שיעורה( לכוון אוכלולא

 שיעור כ"ג שיה" אפשר איך , תטהוכהי"ח
 דבאמר שהשיעור לעיל האמור מלבר אבל . פרםאכילת
 הנה - , ציריף חשש כל מירי לצאת להחמור אךהוא
 שבכ"מ פרס, אכילא כרי בענין לשל שכהבהי מהלפי

 שפי' מה ולפי , בלפתן ואוכל מיסב חטין פתבעינן'
 שאין אפשר , לחומרא הם התנאים שכל אהרןהקרבן
 מהמציאות. כ"כ רחוקהדבר

 שם וראיהי ת"ר יהוסף זכר שו"ת נדפסומקרוב
 בכורים ובראשית -יעקב בבכורי בזה ונתז נשא כי ריעג,סי'
 אך , בזה האריך הוא ונם ה"י( הספרים שאין לי~צר
 נאסרו ודבריו , מאד הדפוס טעוהי רבו בו שגםלפי

 כי ראיתי שוב - . בהם לרקרק אוכל לא ע"כ ,בקיצור
 פלפל חסד( בשרי בעקרה רבריו )הובא ברה"רנם

 אכילת זקן משך שאין א( להכריח ורצה , בזהבחכמה
 סעורה שיעור וכי ב( , משעה יותר בינוניתסעודה
 חלקי וי"א ביצים *כ"א דהיינו עימר חצי היאבימנית

ביצה
 הוה יותר קצת שהא כי כ' והת.ס קלר.-.( - צרכו. כל מרוקרק ואיננו מפרס פחות הוא טבילה שיעור משמע כ' נחיםקלר..(

 נכלל ששם בתו-ח הקשה ופיר וע"ז , מיל חצי מכונת היא שהטבילה טוה למד והח"ס קלר.'י.( , מדוקדק איננו ,ה וגםפרס
 ואם קלה( - . אפשר ודאי טיל מהצי יוהר טבילה בשיעור שאין להוכיח אכן . הרשכ'א שכ' כמו , להר וה;לי' לים הירידהגם

 דמסרר מזה יותר שיעורה שאין ;דיין ללסור י"ל לדעתי שפיר בנ"ז , שב( חים )עיין נבילה אשיעור סלל קאי לא דר"ש י"לכי
 ראיות רב' , ררישא אדוכא אבל ר"ש, פליג וב"ס( כב"ס ,שהן ראיות דג' דינא על רמתניתן סיפא על רק כי אנהגו רואיםהתוספתא
 , שמן אחרונה גמשנה )עיין מכפלים פחות ולא ראיות ב' של מנפלים יותר בעינן ראיות דלג' ומסתבר , פליג לא וס.א( כט'א,שהן
 טתחילה סבר בתו.ח קלה.( -- . אמה מאלף יותר איננו שכ"א שמ"מ , וס"א ס"א של מכפלים יוהר הוא אמה אלפיםואם

 האכילה וראשית האחת, האכילה סוף בין שרצ"ל ומסתברלאכילה"_ אכילה "בין מפורש הת"ס בדבר' אכן שהקשה. מה עליו הקשה לכן יחר, והאכילה לההפסקה מיל בחצי שרי הח"משכונת
 השני'._

 מיל חצי רשי;ור דכיון הרג דעת ואולי קלה.-(
 מצטרפות האכילית שאין הפסק הוה מיל גכחצי ושפיר מיל, מחצי סעט פחות הוה דצירוף, לחוד בטבילה א"כ וסיפוג, לטבילההוא
 ואם יחר, וסיפוג לטבילה ג.נ הכונה שט ורמג"ם שבגמרא ועכ'ח , סיפוג בעינן טבילה רבכל אחרונה, במשגה הוב דעה אכןעור.
 .- מיל הכחצי יותר מעט להפסקה בעינן וראי מיל כהצי הוהזה



לנ הכתם מזינה גמיאה-כדיכדי
 את ותחלק , .לשעה .אותם שהצרף .ובחף קיחנשה
 לשיפת .ביצים ולנ' קלו-( טעקינרין ותשע סינופיןי"א רסניי לשימור , בשים 5ד' תעלה להעקיםהשעה
 דרהשר בניף ךכ"ה ורביע מיננפין ח' ...הימנ"ם
 וששה בטעות[ ואולי .היביע" :אח השמים חמדובנטרי

 ראיותיו שאין לי כמדומה .אבל , עכ"ל קלי"(פעקונדין
 דהא - , להקל עליהן לסמוך שניכל ער כ"כמכייתות
 , משעה יותר בינונית סעודה אכילה ,זמן משךשאין
 לאכול סותר דלכן ג יב, פסחים ר"פ דאסר מהאהוכיח
 , רש"י( בה, בקנאים )והכל סעודה" זמן ,דד' .בע"פבר'

 ההחלה זמן שירע מהני טיבא---להרב-האידקשה
 ... שש לאחר עד סעורהי ימשוך דילפא אבלהסעורה,

 שעה...אלא רק נמשך שלא יחשוב והוא שבע, כזחלהעד
 ' י א ר ה ז ו מדויקה... שעה רק אינה אכילה ששעורע"נ
 יאפשר דמלבד כ"כ, ברורה ראי' זו אין ולדעהי ה. ר ו רג

 )רואת הוא כמה שעה זמן במשך ודימעו חיישינןסלא
 רק , קצה( במינין וגם בכ"מ כדמשסע , הכלירעי

 הבנה לפי אפילו הנה , היא שעה איזה שיטעוחיישינן
 ... שש אחר עד )במעוה( סעודהו שימייך בה ל"ל ,הרב
 משבע אלא אסור אינו דחמץ כיון שבע, תחלהעד

 ליכא וראי מזה ויוהר במזרח( : תטה בחמש ד"המש"י
 לרבא אפילו דהרי , הרב מלשון גם וכנראה ,למפעי
 ומהחלה משהו, חסר שעות בנ' רק לרעי, מזעה אדםאין
 ומה - , שלסוה שעות נ' יש כבר ז' החלה עדד'

 השע דהימא מהו קז,:ב שם דאמרו טהאשנסהייע
 ודאי , ההדש פירושו ע"פ , דמי כד"ש לאגריפסשעיה
 הפשמ מן רחוק פירושו כי , ממש בו שאין סיועשהוא
 כהעתקת להאריך חסתי ואנכי שם, המעיין יראה)כאשר
 היא סעידה שסתם מהשם"ק שהוכיח ומה , -דבריו(
 הוא, דכ"ע דלאו , שם בשם"ק ראה בעצמי , עימרחצי
 אכילת זמן משך שמשיעור שכ' ומה , בזה טחלוקהויש
 ג' שהוא , פרם אכילה זמן משך לדעה נוכל עימרחצי

 אולי .לחוש שיש לעיל כהבהי כבר , ביצים ד'אי
 מעודת כן שאין )מה בלפהן הוא פרס שלהשיעור
 ביצים כ"א בינוניה סעודה שיעור יליף שממנה -מדבר
 עי"ז אולי וכי לפתן( בלא שהיהה - ביצה חומשיונ'

 - . אהרן הקרבן כדעה , באכילהו ייהרמשתהא
 כרי חלב ,.. המוציא נטיעה. . גמייה . גמיאהכדי

 כרי שאלו ב עז, שם ובנמיא , רפ"ח שבתנסיעה
 נמייה( : איתא )ובירוש' גמיאה כדי או הנןכמיעה
 ד"ה ב' עז, שבת התיס' וכ' , נא הגמיאניארנב"י
 מסוניה זאת והוכיחו מכנרונרת נפיש דגסיאהההוציא
 אהפהש לא מיעה דכדי שיעירא הר"ן וז"ל ,ההלמוד
 כ' ובשה"נ , ראיהו ע"ש , מרביעית פחות שהואובוראי
 בשם גמיעה ד"ה התום' וכ"כ לוגמא, כמלא שהיאא"ר
 בפ' יומא במם' כן משמע דלא סיימו אכן ,הר"פ

 וכי . מפורשים יוהר הדברים .דשם נרגן ועיון ,בפרא
 פחות שהוא הרסב"ן בשם ט"ב פי"ח שבתהרם"ם
 ירוש' ניר בס' ועיין , מרביעיה sff1~l לוגמיו,סנרי
 , רביעיה 8/4 מן נריש נמ-~ה כףי שע"כ שהוכיח ,שם
 פיצה מן יותר ואו בקליפהה ביצה 9/8 מן יותרוהיינו

 . - קלופוה(ומחצה
 כל שהופשפ כל גלורה איזה ארוכה. להעלמןכדי

 וכמה ארוכה, להעלגה כרי בו נשתייר ולא ,העור
 , פ"נ חולין תוספתא , האיטלקי מאיסר עררשבג"א
 להלכה הובא וכן , כסלע מצריך ב נה, חוליןובגמרא

 - נט. סי' יור"ע ופושו"ע פ"פ שחימהרסב*ם
 בעוף( לזרוק כרי )של שיעורו יכסה בעוף* לנרוקכדי

 ובהוספתא א פא, שבת זוז י' משקל אוסרראב"י
4 , דינריז עשרה איתא פ"פשבת  , אלו ע"ע תר ושכל 

 של והוא , זוז עשרה גרסינן ובנמרא כ' בכוריםובמנחה
 - 1 הא מנ"ל ארע שלא ומלבר - צורי של ולאמרינה,
 מדינה וזוז צורי שזוז הרסב"ם מדברי זכרלא

 שוה.--משקלם
 בו למיך כרי שמן ... הפוציא קטן. .אבר למוךכדי

.אכר
 קפי

 שיעורן ... שבכ"ח הרקין , ספ"ח שבה
 שבה ובנסרא מ"ב, פ"כ כלים קפן סכת )הנר"א(נדי
 בן קטן של סטן אבר לסוך כדי שמן אדר"י בעז,
 שטסתבר שם כלים בתוי"פ הובא הר"ש וכ' ,יומו
 וע"ש , קרקע ע' בערוך וכ"ה , בלונ מצ"ו א'שהוא

 - .טעטייהו
 יין המוציא יפה. כום מזיגת כדי הכום. מזינתכדי

 תנא ב עז, שם ובנסרא רפ"ח שבת הכים מזיגתכרי
 רביעיה יובע בו שיהא צריך .. אר"נ ... יפה כוס מזינהכדי

 לאו מיא הלה חד על ררי דכא חמרא כל רבאדאמר
 וכן רביעית, 1/4 היא הכים מזיגת כדי כי נמצא ,חסרא
 צריך פסח( )של כוסות ד' ב קח, פסחים א"ש ראר'יאהא
 כדי דהיינו התם פרשו יפה, כום מזיגת כרי בהןשיהי'
 דהוי כוסוה( סהד' אחד )לגל וחד חד לכל יפה כוםמזינה
 כום מזינה דכדי הרי רביעית כוטוה( הד' )לכל כולהולהי
 ארבא שם בשבת הקשה ואביי - רביעיה, 4/' הואאחר
 הרי יין, ואחד טים חלקי שני יהמזונ ב יפ, נדה דתנןמהא
 )דנהי חזותא משום בא"נ רבא והירץ תרי, אחר רק ררידלא
 הוי לא דם מראיה , בטעטא תלת חד על . דררינמי
 ששם טימרמון וע"ע יין( וא' מים חלקים בשניאלא

 6/16 יין פסח של כוסוה לד' בעינן לר"מ דאפשרכתבתי

 אפשר אך - אביי לשיעור קרוב זהוא "!/'1, ,סיםרביעיה
 מלבר כיסוה בר' דבעינן משום הוא דר"םרטעמא
 דמהניהן טעמא רבא שפירש וכמי יין, מראה עודמעמא
 דריי שיעורי' לטצוא נרויח ובזה , הנ"לדנדה
 כוסוה( ר' של )בפן בו שיהא צריך שם פסחיםדאמר
 , מים 2/8 עם יין 8/' רבעי דהיינו - , יין וכראהטעם

ותהי-
 כ"א 2(, )43,2: הוא עומר חצ' כ' סרוקדק, אינו גם ביצה. חלק'" "הי"א הם חלקים אינה הרג ואר יטלא מגומגם, הלשיןקלו(

 דהיינו קלו..( סעקונד. ולישי ושני וששה סינוט, י"א הוא 21,6 : 4"60 כ' מדוקדק אצו קלו.( )21,6(. ביצה חמשיות וג'ביצים,
 . סעקונד וכ' מינוט ח' הוא 21,5 : 60 י 3 כי מדוקדק אינו זה וגס ס;קונד, וכ"א מינוטח'

טיול
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 שבע קמן-כדי סכתכדי66
 כום בשיעור , הירוש' לפלונת קרובה הבבלי פלונתותה"
 - . הנ"ל מיטרמין ע"ע , פסחשל

 , בטי"ג בכ"מ ועור , שם דשבה בטשניוההערה,
 שלא אלה אה השסטתי אנכי אך , שונים שיעוריםמציני
 לא אם , לזולתם ערכם ולא עצמם ערך לאנהברר

 - . בהו להעיר מה דברשמצאהי
 . קמן אבר לסיך כדי עיר קמן, סכתכדי
 ח.לין מחורין עכורה כרי בהן שהלך או עבודה,כדי

 מילין ארבעת ... עכירה כדי כסה , ט"בפ"ט
 א נה, נרם העהיק ורש"י א קככ, חולין ב, סו,פסח.ם
 שהפליא מה כנ, סי' חיור"ע נובי"ק ועיי' , מילכדי
 שכ' מה לם סי' חיור"ע וע"ה , זו ניסחא לפרשהגאון
 מסהבר בכ"ז רי"פ. עליו שהקשה מה ולפרק דבריולחזק
 ור,וא טיל, כר' צ"ל מיל כדי שבמקים , האחרון זההגהת

 - . הנ"ל הגמרא שיעורהוא
 חמין קב מחצי בגירן לעניים פיחתין אין שבע.כדי

 ור"ש - שם ומ"ש ת"י , שנ,"א ועיין , רפ"חפאה
 נמצאה , מעידות ב' מז,ן דהיינו , מ"ב פ"ר כליםורב

 שזה אלא - , ביצים nre לונ, הקב, רובע אחתסעודה
 אבל וציבי, מרחה שנר סמנה להוציא שצריך ,בהביאה
 ממל"מ העיבר לעני פיחהין ראין מ"ו שם אמרובפת
 לשמת עילה דזה , בסלע מד"ס ב2ינד'ון )פה(מכנר
 שליש מזה ריצא הל"ב, פ"ח ועירובין הליה ]כאןהירוש'
 , עב"ם קב( 1/8 )= הקב חצי שלישי לב' קלו([ליציאה
 יביאורי שם, שנו"א )ע' כרש"י לסעידה, ביצים ד'דהיינו
 , ב פב, )עירובין הבבלי ולשטת הפוי סי' או"חהנר"א
 הקב לרובע לחנוני( מחצה מהן דצא ב סד,וכהוביה

 לסעודה קלי" לונ חצי , הקכ שמינית רהיינו ,לב"ס
 ורשב"ם , שם ור"ש ר"ב );יין ביצים נ' שהוא ,אחת
 כתיבוה דא.הא הא וכן נכ"ם( ועור א פ; ב"בוהים'
 מבי לה יפהות לא ... אשתו את ממשרה מ"חפ"ה
 סעורות פ"ז רהייע ב סד, התם בגמרא מפורש ,קבין
 שההם ]ואף קמו( הקב שסיניה וסעודה מעידה לכלאו

 והרשב"א הר"ן זאה היצו ככר בחט.ן הואהשיעור
 פחות הנ"ל רפאה השיעור אין עכ"פ * שם"קןעיין
 - יח"ם הם דב"ק למד"ם )ואפילו , פת ביציםסנ'
 )8!/48( מן פחות איננו שם-עריין וכתובית עירוביןעיין

 . ביצה( 9=9/8
 )נתנו מ"מ איתא הל"ר פ"ח פאה בירוש'והנה

 ושבעו בשעריך ואכלו והשיבו , לעניים( האסורשיעיר
 הזה המעם ואין [llYIW )שבעו( כדי ]להל )לו(הן

 סהס2רי לקית אלא , ישראל ארץ מאמוראילאחר
 על , קי בפיסקא וכ"ה זה, מקרא על שנפס-קהא
 , ה-מכ"ם זנר האחרונה זו )ררשה ושבעו ואכלופס.ק
 על לכאורה, קשה ומעהה והרב( הר"ש - הראשונהואת
 כביצה דבעי דר"ם דמעמא ב מס, ברכות רב דאטרמה

 שביעה, בה שיש אבילה ושבעת, ואכלת דכהיב ,לזימין
 דהוא מבוצר כאן הא זה אפשר ואיך , כביצה זוואיזו
 רב"ם, ש.עירי אהני פליג דר"מ לומר ]ואין , הרבהיוהר

 ומהר"מ שמ"ק עיין - Dff דעירובין נמהניתןוכרמשמע
 - דשעורים אשיעורי דפלינ מהא שם-דהרי כתובוהשי"ף
 רחם.ם בשיעורא רטורה נראה - בפנים במתניהןעיין
 דקרא , שם ברכות והרא"ש ההיס' לש-טת והנה ,ופה[

 שביעה זה אין וכי , בעלמאאסטכתא
 נטורה~

 אתא
שעיר

 ושאר גרש"י, החשבון )עיין ביצים לי'ב שעולה ככרגפונריון הוא לריב"ג עירוב רשיעור התם כמחניתן דאיתא אחאקלז(
 , הקשו 1;"1 שוין, להיות דבריהן שקרובין בתלמודן( גם )המוזברת ברייהא הירוש' הביא , ביצים ח' בן ככר 8,נ ולר.ש ,המפרשים(

 טטחצה( פחות דהיינו גיצה, 6 1 1וה;ירוב_8', ביצים ח' רק הככר הוה ולר"ש ביצים, י"ב הוא לריב"ג )והעירוב( הככר האכבתלמודן,

 ר"ש משיעור גדול הוא שעדיין ואע'פ ביצים, ח' רק לריג"ב השיעור ונשאר ליציאה שליש מהן צא ותרצו עש"ל, ז שקלה'ש אמרו ,ואיך
 הירווו, דרך אין )כי שוים להיות קרובים אותם חושב , ריב'ב שיעור מחצי יותר הוא ר"ש דשיעור כיון גב-ז ביצה, 5 8,י רקשהוא
 מסתבר ולי הירוש' ברברי נתקשו ולכן העירוב, שיעורי על ולא הככרות, על רקאי סנרו והפ"מ והקיע כנודע(. כהבגלי כ"כלדקדק
 דהירוש' שכ' השיק, דכוי העתיק הוא הטלות, פירוש להבין זכיתי שלא דברים ראיתי לט, אות ד"א קונטרס 'א שפרשת'.-ובסעכסו

 מכבר דאטו לריב.ב רהא הסש', בפי' להירוש' הבבלי בין פלוגתא עשה ובהנם הן תימה ודגרי : בזה.ל כ' ואח"כ הבגל', עלפליג
 קרונים, רגריהס והוי )ז( מששה מהות הוה וא"כ לקב, סג' ביצים וו' משתכר רהחנוני היינו שליש מהן דצא התירוץ ולפיבפונדיון

 ואזכ מחצה, רמנכין פי' ע-נ ?( )ולמה מרובין הי' לא דירן ולש"ס מרונה הוי ששה ולדירי' ייב הוי דלריג"ב סובר הי' מההלהדהא

 ובירורם. פשוטם יבינינו ומ' עכ"ל, וברורים, פשוטים והדברים מששה, פחות הוה ולר"ש שלימות(, ו' : צ"ל ,ז-אולי שלמים ג' הוילריב'ב
 לאכילת דכונהו שס ומשם; , מנה שהוא סלעת ב"ה היא ארם כל של אכילה ששיעור שכ' א נ' בכורות מהרש"א ועיי'קלז.(
 , שם שסיים מה ע, להעיר )וראיתי . לוג ע"ע )מגה( זו, ק' הלוג משקל , הגאונים ככל וחושב , יוג דהיינו , כעודות ב' שלםיום

 ששור על גם )ואולי הדגלה שיעור על רק דפליג לר-ע מצינו רלא , תימא קצה וזה , עכ"ל - וחצי סלעים י-ב הואולר"ע

 , כפו"פ הג' הרב ברבר' חנינא קא תמיהו והלתא ותרי קמו( . והחטים( הפת שיעור על לא אבל הרש"ש( הגהתהגרוגרת__גי"
 דש"גור מפרש דהרמב'ם הרב וסבר , יום בכל סעורות ב' לחם אשתו( את ,למשרה לה פוסקין כ' הל"י פי"ב אישות דהרטב"םא,
 לר"י קביים שהרי , ננאה אבן יונה ורני ראב"ע דברי עם במוככם דזה 6:1 רף בפט": וכ' , אחד יום מזון הוא רמתניתן קביןב'
 אחר איש מאכל שהוא אטר וראבזע , האיפה לעשירית קרובים קביים ויהי' , זוז השיכ ג"כ האיפה ועשירית , זוז מאות ח'הם

 כמו , סעודות לי.ח או לפ"ז הוא דמתניתן שיעורא רודא' פלא וזהו , עכ"ל , אהד גיזם אחר לאיש שיספיק טה הוא קב"ה א"כ)
 אריכות הבנתי לא זח )ומלבר ליום קבים ג' שיצטרכו מעולם כוון ולא , לשבוע לא ליום חשבונו שעשה , בזה גם ענה , המשנה', מישון ושנה ושם, שם אישות ובהל' המש' בפי' שכ' כמו והזמן, המקום לפי משהנים דהשיעורים וככובר והרמב"םשכתבתי,

 מאכל רע'נרון הראב"ע כדעת והוא לעשרון, קרוב הוא אחד( יום מזון לרעתו )שהוא דקביים לאמר ל" הי' דבקצרה , הרבלשון
 דף פס-ר )שם , קב חצי , לוג ב' הוא רמתניתן בפונריון ככר כי סבר , ג ז( פה המשקל וחשבון ריא.ג לדבי' לו ומה , אחד איש'ן

 , סעורה חצי מזון אלא לעני נותנ.מ דאין שם( ושם כהב , ._ג תקב רביעית או , הקב שלישית או אלא אינו המבואר ולפיצרןי
 קב,הוא חצי כן )כי ק3, חצי הוא רככר כאן דסבר מה ולפי , ב"ס מזון הן קבין דב, בפט.ז, דכתב מה אהרי כאן, דנמשךוהואן
 .- מהן תוצאתו גם מתבהלת מטילא , הקודמות הנחותיו את שבטלתי מה לפ' אבל , קנין( מג'רביעיתן
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טך נפשו-כותבת שתצאכדי
 ראורייהא הוא לר"מ כביצה דשיעור לסדים אכן ,שפיר
 יש בכ"ז , שלם( 4ג בעינן )ולמעל"ע לינ חצישיעור בעינן יב"ש, המים, יום דלשובע דנהי דמברי וי"לקשה,
 בעצמו אביי כדאמר , קלה לשעה להשביע כדיבביצה
 , השטועוה ימשכו שמא וד!אנ לבהם'ד כשהולכיןבבקר רש"י ופי' , לכלה ועייל ב"ר בר כדטעים א כג,סוכה
 הלה או הרתי ד"ה בתוס' וע"ש פיו, מלאוטועם
 ס" אי"ח ובשו"ע ה"נ ד"ה רע"ח בז לקמןוברשיי
 דביצה הרי , כביצה דהיינו , שם ובאה"נ מע"בהרן"ם
 לפבול שירר בסומא מעשה . נפשו ,2וזצאכדי שם.- ברכות הרש"ש חידושי ועיין , שעה לפימשביע

 נפשם שהצא בדי ושהו אחריו מושכו וירדבסערה
 שו"ע להלכה והובא מ"ר פם"ז יבמות נשוהיהםוהשיאו
 רהוא י"ס : הראשונים בה ופליגי לב, סע' יז סי'אה"ע
 ב' וי"ם השוות( )טשעוה אחה שעה וי"ס קלהשעה
 קא ס"ק שם ובאה"ט שעה וע"ע , שעוה ג' וי"סשעוה

 - . בזה שהאריכו טה קלר ס"קופ"ת
 מקום . . . חלחולת יד. הפיסת כדי הפימה,כדי

 בו שנשהייר והוא כשר כולו ניטל אפילו ...הדבק
 כפלא א"א ו וכמה רש"'( , יר )אחיזה הפיסהכרי

 וי"ס , אצבע שהוא רש"י וכ' ב נ, חולין בהוראבטדא
 בטדא-.יושם.,. ע"ע התום' דעה וכן אצבעות ד'שהוא
 הפימה כדי עד ... שחיטה( מקום )הוא כסה ערלמעלה
 כשלש הראש לצד להניח צריך רש"י וכ' א מד, שםיד

 חדי אחיזה שמעתי !אני ס"ה ל' וארבעאצבעות
 הפיסת סיקרי לא דכה"ג בעיני נראה והראשון ,צפרנים

 . סחם הפיסה מכדי נדול יד תפיסת כדי ולפ"ז ,יד
 בשתי אינש כרנק'ט שהוא כתבו כת"י ד"ה הה!ס'אכן

 , יד הפיסה מכדי גריל סהם תפיסה כדי וכי ,אצבעות
 . במראוע"ע

 החצ"מ לדעה מ"י. פ"נ הסיר גדול, לקירון רוטה הנוסכוז.
 חצי , ל!נין ששה המחזקה מדה %009 מל"יהיא
 אתקין ב קו, חולין דאיהא דא בעצמו ראה אבל ,ההין
 ב' ורש"י , קמן בוז ושיש רביעהא בת כזז בהצלריא
 בפירושו ועיין , חרס של פך פירושו שבוז שםחולין
 כהב שם הסיד יהרב א. כס, וע"ז א קלזן ב עז,שבה
 ואינו לו"ק( שכתבו סה )יעיין אלכוז ערבי בל'קיתון

 - . לכאן ;נינו !אין כדה,שם
 ... כיני ותלתא ... כוני וחמשה ... כוני שנעה .כונה

 וכ"כ אגרוף סלא רש" וכ' א eo, גיפין ..וכונא
 בנא כנא בכוני דכיילי באתרא על אכן , חפן ע'הערוך
 מדה שם שהוא שניהם כהבו ב צט, כהיביהבפריטה
 קו,א בשבה נם נורם ובערוך ב כא מעילה רגמה"נוכ"כ
 שם. הנזכרים ביני בונא במקום כוני כונא ב בם,עירובין
 וכונה יר ואחיזה אמדה מל"פ הוא בונא הח"קולרעת
 בונא צ"ל היכן יברר ועפ"ז כום כמו טרה מל"רהיא

 שיעור הוא כמה איתא וש"נ ה"א פ"ח שבה בירוש'כום. - . כן ונך ב בון ערך עעה'ש , כונאוהיכן
 על אצבעים ... מפרשים( , רביעית )של כוסשל
 ראה"ק יסד וכן ושליש, ימחצה אצבע רום עלאצבעים
 על אצבעים סובב והכיס שקלים לפרשתביוצרוה
 ולפ"ז . מאצבעים שהות חסר נובה ועלאצבעים
 )ש4ח114( למרובע שכונהם נימא אם הכום, השברתיהי'

 ד"ה א קט, פסחים וההו' , מעוקבוה אצבעוה 7=1/8
 בתלמודן רסבואר מהא ע"ז תמהו הורה שלרביעית
 וראה"ק רהירוש' ותרצו א"ם, 10,8 הוא רביעיהששיעור
 הושבתו יה(' שלפ"ז עניל וכוס ציפורי באצב?והסיירי
 אבל קלי..(. עש"ל א ח, סוכה כמבואר אצבעוה נ'רק
 אצבע כי ניסא לאידך יוהר עיד הדבר הקשהלפ"ז
 ירושלמיה( סאה )ע"ע 2,986 מן יוהר הוא ציפורימעוקב
 ואפילו אעם 6,4י 0ן יוהר "2,986( )8"1/8' הכוםויהיו
 הכוס יה" עדיין הנ"ל( )ע"ע 2,744 רק שהואנימא
 הירוש' מלשון )נם . א"מ %6 מן יוהר 8/יג"44ז,2(81"

 סה ועיין , מרובע( בבוס דמיירי קצה טשמעוראה"ק
 על אפרים בית ובשו"ת אתר על המפרשים בזהשהאייכו
 לכן טהרה: ובמקוה ק"מ, סי' אקח ות"ס ט"ו ס"פריפות
 שלה דף נ' שנה האסיף יפה רצייה המהנדם הרה"חישער
 כערך הי' להמדבריוה הציפוריות המדות ערך אמנםראם
 . 6!/ז' כערך רק הי' לא האצבעוה אורך ערך אכן25~5

 כערך הי' האצבעוה אורך דערך נאמרואם
 אינן הירוש' של הכום שאצבעות נאסר אולי אזהמרוח
 אצבע אלא בבבלי( הרביעיה של )כאצבעיתגורלין
 4/6 והוא אצבע סהם ב' ה, כהובוה הנקרא לנודלהסמוך

 הרז אצבע של טעוקבי ייהי' קלו.." אמה ע"ענודל
 הנה( )ע"ע בקירוב נודל ,4/6"4'1(8=1,406בציפורי
 בקירוב, א"ם ן10,3 405,!( " 7 )1/8 הירוש' הכום שיעורויה"
 , הבבלי לשיעור קרובוהוא

-  ראם"ה הג' ש"ב ולדעה 
 כונת אין משה אהל ובספרו לש"ס הנמתחים בהנהוהיו;"ל

 ונימוקי.- טעמי' ע"ש רביעית 2/8 אל אלא לרביעיתהיר!ש'
 . כר ע"ע .כור

 וחמ"ן בכויה שאור בש"א הנסה. כותבתכותבה.
 ביוהכ"פ האוכל . רפ"א ביצהבככוהבה

 לאותומ' )רבעינן ונגר;'נוהה כמיה הנמהככוהכה
 ביוה"כ הגסה ככיתבה רבש , רמ"ח יומאדעהי'(
 ויוהבת ב עט, יומא דאר"ז ומהא . וע"נ ב מא,ברכית
 ההם ההלטות מסקנת )!כן מכביצה חסרה ..הנסה
 התוס' דכהבו ומהא מבמצה( פחות .. הנסהכוהבת
 ' גבולות אה ירענו מכגי!גיה שנר!לה לזמר ד"השם
 רמב"ם שיין , סמנו נעלם עדי'ן הקצוב שיעורהאבל

 , כמעט מכביצה פחוה שהוא הל"א פ"ב עשירשכיהה
 שיעור קצבו לא אבל , מחברים כמה אחריו כתבווכן

 פחוה "שהוא רק שכ' סה קשה ולכאורה -"הכמעט"
- כמעט-
 יט שנה בהמגיד וראיהי אצבעט על אצבעים. בתוכו לרבע שמכל בעגול סיירי דגירוש' אחד, תירוץ עור שכ' וע-שקלז-.(

 , אצבעים על אצבעים מרובע יקיף .. עגול כוט כי שכונתם הוא כתב הפהח למצוא נלאו נגרבים הודיעו אחרי , שח"א כ.וגליון
 אתר על התוס' דברי ואשתמטתי'עש.ל,

_. 
 "אצבע בשתות מכלה שהוא עד זה לפני טס שכ' ראה.ק כונה זהו ואולי קלז..'(

 ,נאצבע מכלה שהוא ער ג"כ כתב לעיל ,טם אבל מיגו, וקטן לו הסמוך האצב; אל אלא הגודל אל כונתו שאין לאמרקטנה"
 הגדולה"(. .נאצבע 'בם באמת צ"ל ,ואולי הגודל ;ל קאי ושםהכטוה"



כיזבא-ככר68
 בה אית וכוהבת א יר, כריתות "-וך הלמור האכמעת"

 ביצה". 8ץ מן אפחות הרסב"ם לרעה שהוא זיתיםב'
 לא ביצה שלישי שני לאכול שאפשר שכ' הר"ן]ועל
 . ביצה[ משליש יוהר שזית שסובר דאפשר , האהקשה
 מבואר הא להיפך הרסב"ם על הקשה כו סי' פיהובהה"ר
 . עש"ל כביצה דהיינו זיתים ב' היא דכוהבהבכריהוה
 פחות זיתים ב' להרמב"ם דודאי קשה לא זהולענ"ר
 דאית הרטב"ם יפרש ואולי . קשה קושיתי אכןמכביצה,

 - לני תניע שלא רק ביצים מב' יותר בכיהבתבה
 ביה"ב ואין שם שאסרו ראף להמנ"א מצינו מזוונדולה
 מב' יותר שטתזיק דעהו בכ"ז זיהים מב' יותרמחזיק
 סי' או"ח נובי"ק עיין ] נרונרה- ע"ע לנ', יגיע שלארק
 מביצה פחות שהוא הרמב"ם שכונת כאן ודגם"רל"ת

 שלטה ביצה 8/4 סן פחות דהיינו , סעפ8קלופה'
 כוהבה דאין רכריהות ססוניא לסרנו עכ"פ - .מעמן
 ובס' - . זו נמרא שהביא הנ"מ ועיין זיהים, מב'פחותה
 סכניונית יותר היא הכותבת ושיעיר כ' שי"ג מצוההחנוך
 ארגינץ יגב במשקל וכי זיהים" סב' איפחוה מביצהופחית
 כוהבת שיעור אין סלע( ע"ע , סלע או דינרין, ד')היינו
 פתוה ראינו ראינו לעיל דהרי צ"ע לכאורה ודבריועכ"ל.
 קושיתו להרץ שכ' כהתה"ר סובר ואולי - 1 זיתיםטב'
 הסוגי' על פלינ זביר ררב , לעיל שזכרתי הרמב"םעל

 : וצ"ל כאן יש פ"ס ואולי כר"ז, פסקינן ואנןדכריתות
 המשקל כפשימן.-וע"ד והרברים זיתים, טב' פחותולא
 )או ביצה 0,8 היא שהזית כהרסב"ם מובר אולי ,שזכר
 : זוז 7/9י ביבש הביצה ימשקל זיהים( ב' ביצה0,6

 שבי"ב נמצא 4 2/8 7י 9/ז . 0,61 זיתים ב' והוי .עע"א
 רה"נ סרברי ]אכן ככותבת הוה לא זיז( )ד'ארגינץ
 לרינרין( כספים 6 6/9 רק אינו לחם כניצה שמשקלנראה
 6י )0,6"6/9 רק זיתים בשני ויהי' , קל'....י פרסע"ע

a/eat8 בסשקל שיעיר שנתן תסה אני ועריין . זוזן 
 רה"נ לשיעורי רטי )ולא שמין הנשקלין כל איןוהר'

 e~y. ולקמח, חמין לפת ידועים לדברים שהםוהרסב"ם
 ביוה"כ, חולה אכילת לענין כלל שנתן החנוך הרבמשא"כ
 טשקל שם שחושב קשה יותר עוד ועליו במשקל,שיעיר נתן שם ש"ע הרה"ם שנם ורע אוכל(, איזה פירשולא

 הרמב"ם והרי , סים לרביעיה הרסב"ם עפ"ח אוכלהביצה

 כזו רחוקה פ"יגתא ולעשית 1 לקמח מים בין טחלקבעצמי
 הרה"ם סנדיל מהקמח, הלחם שיעור טקס-ז שרה.גשתחת

 צ"ע. הרבר ע"כ בעיני. קשה הקמח סןשיעורו
 חימי כיזבא רום לי' נחיהא מייעא נרעדיכיזבא,

 פי' רנסה"ג , ב , ספ מנחות פרסיבתלתא
 בזקיפת פכחים ב' איתא וברש"י , בערוך וכ"ה ,טפח
 בערוך, כן שמצא לפי ב"פ, במקום מפח, היקן והצ"קנודל,
 שכ' מה הביא הסרות ובפרפי ברש"י. כן הניה בשם"קונם

 אבודל, וער הזרה סן החשן אה מורריו שבו זרתהערוך

 כיזבא רום והוא שפחים ב' מודדים וזה ע"ז הואוכ'
 הי' דבריו ולפי  ענש, , גידל בזקיפה מפח רש"ישפי'
 טנ"ל אדע ולא , ב"ח רק הערוך לרעת החשןיוהב
 ובפרו. - ז ב"מ והוא כיזבא רום שזהו ומנ"ל - זהא

 זכר ולא , מפח רק היא כיזבא שיום כ'שהערוך
 , כאסור האנודלזקיפת

 ניקב , חרם בכלי סדות חמש א"ר מיתקה.ככדנם
 ניקב ,,, גיסטרא מלסמא פהור משקהכמוצא

 . צה,ב שבת חמאת סי בו טלקדש פהור סשקהכמונס
 יוצא שמשקה מאד דק נקב סשקה כמוציא רש"יוכי
 מפ,א נדה ועיין קצה, רחב נקב דהיינו סשקה ככונסבו,
 כנסה,-ובטהרי"ק אם ד"ה שם הוס' לשערם,ועייןאיך
 דבכונס המקוה( אה בו לנקות כלי )לענין כ' נהש-ש
 סי' יוד"ע הב"י אכן עדשה, כסו רחב נקב הואסשקה
 נהב קנפ סי' ובאו"ח , לו מנין יודע שלא כ'ר"א

 ינדה המהרי"ק גם ירים לנפילת נלי לפסולדלענין
 - , סובא מהכי בצירדהשיעור

 ריבב"א עירוב( )של שיעורו כטה , לחם ככר א(ככר.
 עירובין בסלע מאין טד' מעה( )2/י בפונדיוןמככר

 הסאה נטצא פונדיון מ"ח שהסלע ואחרי , מ"בפ"ח
 מי"ב א' בפונריון הככר ויהי' , פונדיון י"בהיא
 מסיק ב פב, שם שבנטרא אלא קב, חצי שהוא ,בסאה
 מחצה שמשתכר , מחנוני הנקנה בככר סיירידריב"ב
 ורש"ס ביצים( )ששה קב רביע הוא שלווהככר
 ת' והיינו קב( )שליש לקב משלשה הואדהככר
 טשלש ככר פ"ז נגעים בהומפהא אמרו וכן ,ביצים
 ה"מ פ"נ )והלפ~א ה"פ פ"א עירובין והיסב"ם ,לקב

 וטדברי כריב"ב, פסק בה"ס( ועוד ה"ו פט"זוהלפ"צ
 וכ"פ , כר"ש שסובר נראה פרס לענין בכ"טרש"י
 בשה"ג וכ"ה קס"ל אורחא אנב ד"ה פ,ב עירוביןר"ח
 בן כבר יהי' , ביצים ו' בן לככר פונדיון ולפיח ,שם
 סעה(. ):-2/8 פינדיון 1 8'י ביציםת'

 של זהב, של ממנו בהנ"ך, הר.פ נזכר משקל, שםב(
 דהי"א אחד במקרא כולם ומצינו ברזל, ושל נחשה שלכסף,
 .* ככדים וכסף .. ככרים זהב ה' לעבודה ויהנוכס-ז,
 לח-כה, שמוה ומהכתוב ,, ככרים וברזל כנרים ,,,ונחשק
 איש 608660 שם הכחוב לפי הי' )אשר העדה פקודיוכסף
 מאוה ושבע ואלף ככר סאת שקל( חצי נתן אחדוכל

 8000 הוא שהככר לנו יצא , - שקל ושבעיםוחטטה

 הסר , שקלים 801776 הם שקל 603560יי/י )כישקל
 שנפרפו שקל, ושבעים והמשה סשה Y1e1 האלףמהם
 או , שקל אלף מאות שלש ככר יסאה נשארובקרא
 לפי , שש-י קונפ-יקום אכן , לככר( אלפיםשלשה
 רק ידע לא ה,א בבורות בבלי בתלמודהטסופר
 מנה, ס' בן ומככר , שקלים כ"ה שהיא חול שלמסנה
 שאל ולכן , של מאות וחמש אלף לבכי עולהוא"ב

- - -
נ

 הזוז את וחושבים הגאונים לרכב זוז( eai)nstl 2/~ חצי סוקל יהי' לגיצה( זוז 6 )6/9 הלז הקמן לשיעור גם כי ורעקלז-..י(

 54' 2 91/י עג"פ יהי' ג-ש סיר רק שמשקלו הריב",1 לשפת לרשיי ואפילו ג"ש, 65? -2/5 96( . 2 )9,י ג"שצ-ו
 והעירוהי גיח. 177 9/ז

 נראה וכן מרעין, ע"ב הוא לקטן( בפנים ע"ש ביצה חצי לדעתו )שהוא כזית ששיעור נראה מברכין כייד שבפ' -1כ' בשה'ק שראיתי לפיע-ז

 מאר.- טופעה לפני אשר ווארשא הדפוס הכא,כי איבא ט-ס כי שצייף-ואחשוב במקומות לזה רמז מצא אי' אדע עכ"ל,ולא יומא גטס'גהר'ן



להכלה-כסף
 כבר, ואחת מאתים מוצא אהה- הכסף בניבוי. ריב"זאת
 ובנהינה "26=01776ט "1121600 201 )כי מנה עשרואחד
 שגנב מרעה"ש את וחשד ככר מאה שצא אתההכסף
 דהיינו הי' כפול קדש של מנה ריב"ז והשיבו ככר,מאה

 נ' )60"60(, הי' קדש. של והככר שקלים,חמשים
 שונים: ככרים ב' היו האמור ולפי מנה, ע"ע שקלים,אלפים

 ב"ה בנות מנה ק"ב שהן שקל, 8000 קדש שלא(
 כיה בנוה מנה מ' שהן שקל 1600 הול של ב(שקלים,
 הש"י ששאל איתא ס2"א סנהדרין ובירוש' קלח(,שקלים
 קלח.( ליטרי מאה ע"ע( הככר, )את קנפרא תעביד איןעוד:
 לככר  השש"י שכיון ונראה , גנב )שתוה( אשתי מןוחד

 קנפינר( וע' מנה )ע"ע ליטרי מאה בןהרוסי
 שקל 00*260 עולים ככר וסאה , שקל 2600דהיינו
 שהות דהיינו , שקל אלף חמשים 300,000 עדוחסר
 נ' )קנטר( ככר עוד התלמודיה בספרה לפ"ז ונזכרסלבר.

 - , של 2600בן
 כ' הפ"ם , דביצה רפ"ג ירוש' הבלין של כלהכלה.

 בק"ע מפורש והדבר שיעורה פירש ולאטרה
 שסעה עמר וכל .,. ראה"ק יסד וכן מדה הוא :וז"ל
 קלח..( ע"ע אובלה או עוכלה הוא א"כ , וכלה ,,,רבע
 שעה לפי ממנו שנעלם קם פסחים הרש"ש הגהותועיין

 , הלזהירוש'

 . בונה ע"עכנה,
 שתחתונים על יהרים העליונים הטים .כשחטא

 רב"ט וכהב פ"א, נר"ר כסמטאותכשלשים
 , קספ בע' לעיין וצוה הין מחזקת בל"י מדה שםפי'
 הכססטא ובאמה לונ שהוא הערוך כ' קמט בע'אבל
 גם קורא הת"י כי ואם , v~v לוג רק היהההיוניה
 מלבד אבל , ע"ע ערבי בלשון וכ"ה קספלהין

 שכונת מנ.ל אדע לא , פזה זכר לאשרב"מ
 באסת כתבו הח"ק ואחריו והחייל ז להין דוקאהמדרש

 לוגשהוא

 שע"פ נם , )זילבעה( הידועה למתכה שה"קטף..
 ובבכורוה * המהכת מאוהה הנעשותלספבעות

 מתם בתורה האטור )קצוב( כסף כל ר"א אמרנ"א
 קלת*.( קינפרין דכתובים קלט.( ליפרין דנביאים קיטןסלע
 מאה קינמרין סלעים, כ"ה דהוא מנין ליטרין רשייופי'

 ולדעת . סנה טאק פי' א סד ובב"מ שקלסלעיסבבל
 דינר 8 1/8 אל בסלע ר"א כונה 14 דף ח"אהחהרצ"פ
 ובקינדר דינרין, ד' אל ובליטרא ע"ע( , קדש של)שקל
 כסף העשרים גם בפרפראוהיו, בעה"פולדעה - . הללו ערכים עיין דינר, 6 8/יאל

 אכן - קלפ.'.( סלעים הפ לז-כח( )בראשיה יוסףדסכירה
 איתא כן כי , דיניין הם דא"י האנדה בעלילדעת
 בכורה שמכרו לפי כ-ם, ובעוד ה"נ פ"ב שקליםבירוש'
 בכורו בנו את פודה כאמא יהי' כסף בעשרים רחלשל

  )נגהו דינרין נ' הוא שפדה"ב ואחרי . כסףנעשרים

 כ' הם כסף עשרים הלז הדורש שלדעת עכ"חפלעים(
 מז,ב( בראשית )מש"י א"י אנדח שהוא ובב"ר .דינרין
 בעשרים רחל של בנה טכרהם אתם בפפ"ד מפורשאמרו
 את שחושבים הרי , סלעים חמש שהן קמ( טעותכסף
 *אע פודה בש"א לפיכך סיים )ובסדא'ג לדינרהכסף
 דקורא לכאורה ומשסע , כספים דהיינו בה"סבנו

 דהיינו : וצ"ל הוא, שטהל"פ ספק אין אבל , כסףלסלע
 ועיין * נ-סו( בטדבר ההם איתא וכן , כספיםכ'

 מבואר ששם פ"ד ובמד"ר קמט אות שקליםפדר'כ
 בב"ר איתא וכן , דינרין כ' היינו כסף שעשריםניכ
 אמרון יתי' זבינתון בכמה אחיו את יוסף ששאלפצ,א
 בראשיה במדא"ג וכ"ה רינרין(, )ב"כ, סלעים בחטשלו

 ובר"ר קדושין ריש ירוש' לשיפתם אזלי ואולימב-ז.-
 בכסף דשרות )הא דמי ולא שאסר שם ירוש'ועיי' "כסף"י כל : )לא "שקלים' כל ר.ח ברברי שגורסיןפע.ח
 דמחלק הרי שקלים. כהוב והכא כסף כהוב המןנקנו(
 כן נ"א בכורות המהרש"א ולדעה מהם, לכסף שקליםבין

נם
 ובתולדות המ-_5,000. שקל וחמש ואלף , דינר 0,000נ הם ע"ע, דינר 3 %/1 הוא שקל שכל שקל אלפים שלשת והנהקלח(

 חמשת ככר כי י"ל ענן דברי ל" ב ,א מעות אלפים עשרת הוא הכנר : כבזה.ל משה שבמשאת הביא 160 רף לפירסטהקראים
 )ואין שכתבתי כמו מכוון והחשבון קאמפרש חול של ככר שענן חושב ואני עלס, חולק שענן חשב הנה ; ששרנג מעותאלפים
 עירובין ובכלי , תבלין כולה( : )או כלה , והנפו"פ הפ'מ גרסת לפי ה-ד פ-ח פאה כירוש' דאיתא מהא מפורש יותר והדברקלת-.( ליטרא.- וע"ע הוא, תר ומנה דליטרא ומכאן גנב. פלגא ליטרין שיתין תעבדיני אין שם איתא וכן קלח.( בו(. לדקרק ת"יהספר
 ארע ולא , שהוא כל פי' כלה כ' בכפו'פ והרב , הוא תר ועוכלא נולה( ,או דבלה הרי , תפלין עוכלא בלשון זה דין איתא ב ,בם
 פ"לטה

 כן._
 מלעין.-אסן דקרא הכסף את ן בג-כט דברים ; כז_יט ויקרא ; מה-בו ן טז , כג_טו בראשית וכת"א קלט(

 או יב( יח_יא שמ"ב , טז-קיד שופטים )כמו כלעין תרגם הטקוטות ברוג אכן טנין. אלף כסף, אלף ז_כג ישעי' וכה"קלט.( - . בפנים לקמן עיין , חתל דרשת בו לכוון שנוכל כרי הוא רבב,ח ולדעת . כסף : סתם תרגם יוסף דמכירת כסףהעשרים
 וסימא. דהב ע.ע( )=בקנטרין, כברין אלף מן _עב( קיט )תהלים וכסף זהב שאלפי המתרגם וכ-ת קלט'.( ט_ו(.- שופטים )כמוכקף
 כ' קדושין ריש רי-ר שבתוס' הביא תשא ס' יהודא ובענפי קלט..-( . וקנטר ככר וגע' בפנים לקמן עיין גג-מ רש.י כפי'והיינו
 ועיין . איזה אדע לא אבל , תרגום באיזה כן לפניו שהי' ונ"ק . דכסף סלעים בעשרים "דמתרגם. ממאן ולאפוקי דינריןשהם

 ולא אחד שקל רק כסף עשרים הוי לא דא.כ רנקא( ):=גרה, מעה משע"פ הרבים איננה כאן מעות המלה קמ( . קמאיבהערה
 ,מעה מטבע מעות כ' וכמת"כ )געלר(. רמים ופירושה שה.ק הוא ז__אלא סלעים. ,תטש שהן במדרש שסיים זה ומה , סלעיםחמש
 "גרה' בעשרים ... שמכרו לפי גזה-ל הג.ל דרוש הביא תשא פ' והזהיר ובס' . ת'מא וזה ממש מעה שהוא שהבין נראהכסף.,
 שבמדרש. מעות המלה את כן מעצמו שמפרש או במדרש לפניו הגרס' היתה כך אם ארע ולא , כסף בעשרים ב"ב את כאחאפורה
 )ואם לה-ס טעם לפ-ז ארע לא סיעים'_אבל ,חמש שהן גרך לא כנראה הוא כי , לעיל שהקשיתי מה תקשה לא עליו כיואם
 המטבע על ולא , הטעם נתנו "עשרים. המספר על רק ואולי הים( של טעם בהם תלה לא הוא אבל מעין עשרין תרגם הת"י גםכי

 לפי ענין באותו אמרו כן כ' האגדה, בעלי אצל רחוק זה ואין )רינרין( בעשרים פודים יהיו )גרה( בע:(ריב שמכרו לפ'ורצ"ל
 יוסף שנמשל לו הרר שורו בכור לג-יו רנרימ הכחוב ע"פ זה להסביר שיש ונפרט . ,גרמסין( ששה .. יחגו )שעות( בשששחטאו
 שמות והכתובלשור

 כא_
 בה' פורים יהיו לכן אחד שקל הם מעה עשרים כי ואחרי חשורי תחת ישלם בקר :nrar לז

 שקלים._



כסף70
 שם רשא מרברי שהביא מה וע"ש בהלמורן, רוה דעתגם

 , צורי "דינר" הוא כסף אלא שקל כהוב דלאוהיכא צורי סלע הוה שקל דכתיב היבא שכ' כ"צב,ד"ה
 שם ותום' יא,ב קדושין סוני' לאוהה רשש בפי'ועיין
 מאן אהוהב שם בירושלמי שהרי שצ"ע אלא .ושם

 ואטרינן כסף בו רבתוב מאונם לשקלים כמף ביןדסחלק
 שקלים,-רהם

 בכ' יוסף את שמכרו כתב ב,ג קדמונ'והיוסיפון
 הריב"א ולדעת , - קמ.( מעין עשרין איתא ונה"יסנים
 )כמנין אשפןלין ק"מ הוא באן הכסף ההורה עלוהתוס'
 .- דרוש והואכם"ף(

 כסף, של הטמבעוה כל בכלל נקראוובהלמוד
 מ"ג פ"ר ב"מ איהא כן כי , הסעה - ובפרם קמא(כסף

 לסלע כסף וארבע ..,מעשיים , כסף ד'האונאה
 ושבועוה ס"ז שם דאסרו הא נם . ע"ע , מעהדהיינו
 ב' רוהם"פ לדעה הוא כסף שהי הפענהרפ"ו
 הוא מענה של כסף בעהע"ם ולדעת ע"ש, כסףמעוה
 לעמברנ( מדפוס לז )דף מע"פ הלק דז"ל סדינה,דינר
 כסף חפין גרגרי כ' והם סדינה כסף הם כסף.ב'

 שבועוה בנעה-ם הדבר מפורש ויוהר , קמב(במשקל
 דאיה כספים היינו כמף דשהי , הלוי ר"י בשםשם

 חנות עשרים כסף ב' נטצאו שמנה צורי בדינרמנייהו
 בשם ה"ה פינ טו"נ הרמב.ם וכ"כ , חבה חציפחוה
 שעורוה י'ט משקל הוא הטענה שכפירתרבוהיו
 וז"ל , קמג( שם ועכ"ם , הכסף מן שעורהוחצי
 כסף מן ותצי שתית כסף שתי ושיעור לרה'גהמ"ש
 עכ"ל אחד כסף כספים שסנה כל והם , ערבייםשל

 הנ"ל הם"ש -.וע"פ ויקרא פ' בלק'ם דבריו)והובאו
 ונראה , בדפוס( שם שנשהבש מה בלק"מ לתקןיש
 , סדינה דינרי היינו דהלסודן כסף ששתי דעתישגם

 שקורא )כמו צורי לרינר כונתו ערביים שלובכסף
 דינר או , ערביים של רינר : אחרים ועור הרי"ףאוהו
 שהוה רצ'ל ותצי וכשתוה , ערבא( דינר ע"ע -מעיא
 , וחצי דנקא מסלת העתקה שהוא )ואפשר שתוהוהצי
 ד"צ 1/8 או , כסף ב' הוי צורי ר'נר 4/' דהיינוע"ע(
 אצל שנזכרו )הכספים והם : סיים )וזה , האחדהכסף
 - ערבא )דינר אחד בסף , כספ.ם שמנה כלמענה(
 ונ"ל - שזכרהי הגאונים כדעה והוא אחד(( -צורי
 של פרוטה לנבי שכ' שפו סי' ז"ל לשיפתודאזיל
 כסף כל שאסרו דהא ודעהו מדינה של שהיאקדושין
 תורה של כסף אפילו היינו , סדינה כסף דבריהםשל
 קצבוהו, רבנן רק , בהורה קצוב אינו השיעור אךאם
 הרטב"ם אכן - . דינר וע' שם ובז"ל יא,ב קדושיןעיין
 שיצא עד שתפסו הדרך לסחור ראיוה כמה לו שישכ'
 נטק"י ועיין מעוה שהוא הבעה"ם וכ"כ , החשביןלהם

 שבחרא מ"ז פ"ר ב"ס ממהניהן זאת שהוכיח שם,שבועות
 שמ"מ כסף ב' ולהפענה כסף, ד' להאונאה מחתינהוטחהא
 ודאי אונאה של שכסף כהבנו ולעיל . נינהוכהדדי
 קדושין ריש בירוש'. דאיהא הא הביא וכן . היאמעה

 מעין, ב' ובה"א כסף מעה בש"א המענה שםושנועוה
 נסהייע הוא שנם שם רא"ש ועיין מקרא להוילפי

 כסף.- כל ד"ה נ,ב בכורות תוס' ועיין, -- הלז,מהירוש'
 או פירושו בהורה קצוב שכסף מהאסורהיוצא

 ולר"ק סעה לר"ק ובתלמוד מעה( )ולדהה"י דינר אוסלע
 וכן - צורי לדינר נם כן קורא רה"נ וכי , סדינהדינר
 . שונוה לממבעוה כסף שקורין רבים למחבריםמצינו
 האשה את משיאין א"ם : ז סי' טנהגים החלוףוסל
 ובא"י , שלהם( לסהר )ז שלהם ומהר כספיםבב-ה

 אא"י - לדרך( )צדה סנה ולאלמנה מאתיםלבתולה
 אא"י = )יש"ש( כסף( כ"ה )ז כסף כ.ד שלהםכתובה

כתובה
 השיעור קמ., - . הבאה הערה "כסף"-ועיין כעשרים .,. פורה סיים שהרי , לרינר_כסף קורא הוא גם כי אנחנו רואיםובכ"ז
 אלא . הת"י כרעת והוא , מתה הוא הלז דהמנה אומר ה"תי בעלמא השערות שנאתי ולולא , סדי יותר גדול הוא מנהעשרים

 בהים, לעיל שזכרתי הבעה-ט וכדעת מנה( ע' ~ענ"ו סלע, , רינרין ר' הוא הלז המנה ואולי מדי, יגהר קטן מען עשריםשהשיעור
 המלה כפשוטה שפיר אחא ובזה המדרשים. כדעת והיא מעא( ,ytp דינרין הן אולי דההרגום מעין והעשרין קלט.... שהבאתיוהתרגום
 הקורמת הערה עיין והזהיר. שבה' , מעה עם הנרדפת גרה, והמלה פטר בב"ר,מעוה.

_. 
 וכתלמודית כספרה ונוכרו קמא(

 מבסף קלין היו איי דכסף שכ' בכורים מזהת וועיין שם בבל כסף נ( : כתובות סוף תוספהא : ישראל ארץ כסף א( : שוניםכספים
 ירושלמ', כסף ז_ג( הא מ:-ל אדע לא פזוזי פלגי הייו נבל דסלעי להלן שכתב מה אכן ב. קו שם בגמרא עיין אמת וזה ,בכל
 ככף הוא ירו'2' שמטבע כ' הל"ב פ'ג טו,נ )והרמנ"ם . דבריהם ושל ר"ה תוס' ב , לו ב"ק היין , צורי כסף שהוא שם ועייןשם

 לרעת ובי . צורי כסף 8,[ שהוא מבואר ששם אימהרא ע"ע , מרינה כסף ד( . צ"ע( וזה פ"ח גכורוה שלו בפיהמ"ש וכיה ,מדהה
 טו-נ הרמב"ם אכן . כ,צ ";1 הוא מרבה כסף דבל ז"פ ד"ה ג , סה כתובות רש"י וכ' . :השה ,במשקלן חלקים ז' בו היוהרמב'ם

 דמעה , והנן ר"ה נ , יח קרושין רש"' .-ודעת לעיל שזכרה' כמו . צורי כסף .-ה( נקי כסף היתה במדמה גם שהטעה כ'שם
 והרי ד"ה שם בהוס' הריי דעת וכן , מדינר קטנה מטבע בצור הי' שלא הביא רגות'ו ובשם . שבצורי הקמנה כסף מטבעהיא

 טעה ו' הוא צור' ודינר . שתות עליו שהוס'פו אח-י תורה של כסף הוא צורי שכסף המהברים רוב רעה וש"נ_וה:ה ,הטענה
 כ' והסיע מעה ה' הוא והרי:ר , שהוה ;ל,1 שהספו קודם תורה של כסף היא צור' שכסף סוברים 'ש אכן . מעה צירי_כ'ךוסלע
 שבועה מת"ב ולא סיים ה-ב קמב( . והשקל( גרה ;'כרים שהם צורי במה ה,ס צה כי' ההניא בטפר ותה הבאה( הערה,עין
 וננ.מ ע"ש , גרגר הצי פהזת "נעשרים. וצ"ל רמוכה ט;וה והוא . גרגר הצ' קהות "כעשרה' לו וכפר בהכי לי' דט;'ןעד

ש:כרהי
 בעי:._

 תמהו ולכן בסף ב' הוה יחר והכפרה שההוראה מ:ר'ט.ם ולס-ז . שקורות עשר הוא שד.מ שסגרי כ' הב.מ קמג(
 הוא הכפירה שגאית הלוי ר" רבכי זכרו שלא ולפלא . בצ.ע והניחו , מהידאה חוץ רכפירה הדין נפסק דכבר והל'מ המל'מק':
 כסף דאג '2צע"ק א"א . ההוראה לפרוטת קבה כסף-ותצי לכ' 19,5 או חבה 9,75 היא .כהכסף וכובר , מההודאה חוץ כסףב'

 יותר טעם רק 19.1,":ן צויי בריר מקציב א, שהוא הפיוטה 1,הי' הבה ;"ה 8(= . )9,75 הוא צורי כסף א"כ 9,75 הואמדגה
 כאלו ב.2ברים -רקדק דקשה משום ואול' ז- הבה הצי שהוא כוהב ואיך , חבה ),[',4מן

_. 
 שחוטב נראה הבעהע.ט מדברי אבן

 צורי- וסלע פרוטות ק"ס ר"מ כה' שהוא הד"צ יהי' ד'מ 1 "2' הפיוטה את שהוצגי: תיו הגאיים שמדברי בפ:ים_ורע ע"שכהר"מ
 מעה1קצ"בפרוטות 1' בן היא צור' :דינר המחגרי: רוג דקה אכן , 'כהות ;ן.ו .כהוסיפו קירה הורה של כל; והיא , פרוטותו(ר,ט



מןכר-כרשינה
 טשיאין חיים(-א"מ )ארוווה כספים ב"ה שלהםגחונה
 כל הנה - קמי( צדק( )שערי בספים כ"ה שלהןבכתובה
 26( " 81 הוי מהם שכ"ה צויי דינרין הם הללוהכספים

 או צורי בדיברין כהובה אי ופליגי מדינה דינריר'
 . הפוסקים( בזה שהאריכו ;כמו סדינהבדינרין

 בכ.ה הנכור את פודין א"ט : הביא ד' סי'ושם
 שם שקלים בחמשה ובא"י , טלכוה מתשמישינספים

 בא"י לררך-, צדה מלכוה, מהשמישי כספים ז' שהם()ז
 כספים ז' ישנם שהן בה"ס אם" "כי הבכור את פודיןאין

 , - יש"ש כספ.', בכ"א הבכור את פידין ב"ב ,ושליש
 העתיק שלא לי וצר וכו' סלת שם הוא )כן וכויבא"י
 מטנו( ללמוד הי' אפשר אולי רבות אשר , הלשוןכל
 - . חיים ארחות , וחצי כספים בכ"ח אותו פודיןב-ב
 הם הא"ח שזכר וחצי כספים שהכ"ח המו"לודעה
 )שהם נ,א כככורוה ננוסחאוהנו שנזכרו הקליםהזוזים
 והכי , ערבא( דינר y~y , כאו"א צורי דינר 10/ילערך
 וכי הרב נסהפק הכספים שאר בשיעור אכן -ממהבר
 "מכסף דרהמים הם הצ"ל שמזכיר כספי' הכ"האולי
 עדיוה הטש' בפי' כן כי רחוק זה אין כי ואם ,צורי"
 )אלא כסף לדרהם קוראים במאמרו ורי"ע מ"בפ"א

 בשום סצאהי ולא , צורי" "כסף אינו שלהםיטהדרהם
 לדעת לכפו'פ הרב שציין ומה , כזה דרהםמקום
 , קאי הדרהם יאמשקל" שרק מפורש שם הנה ,ריא"נ
 ע"ש , וחצי דרהם לז' בעינן הדרהם "ככטבעוה"אבל
 מה אבל כאמור(, צורי מכסף הדרהם הי' לא כי 64,דף
 שכל סורסיא, אסתרי הם הצ"ל שמזכיר כספים שהז'שכ'
 כי שח- לו שאין דבר הוא , צורי סלע 4'" הואבסף
 יכוון , אחד במקום )כספים( אחד שכשם אפשראיך

 במשקלו )והוא סוריא לסלע ובהשני לדרהםבאחד
 וחלוף חלוק כל אין הבנתו לפי גם , דרהם( מד'יותר
 כי , בפנים )ע"ש לבא"י א"ם בין הפדיון שיעורבעצם
 תלוי המנהנים דחלוף ול"נ -- . להאריך( רציהילא

 ושני בט"ו די אי שם בכירות ור"ח ר"אבפלוגתה
 או , בקירוב( ערבא דינר כיד )שהן צורי דינרשליש
 עדנא דינר והצי כ"ח rne1 צורי דינר כ'שנשנן
 - קצ"ה והערה , צד והערה מלע ערך עיי, ,בקירוב(

 הן הטנהגים בחלוף שנזכרו הכספים כלוכי
 ,כרון rYt~ll בדפוס, הטספ-ים שנשהכשו רק ,ערבאין דינריי

 את פודין ב-ב : הנזסחא שהביא 395 דףלראשונים
 ;זזי" שה "',. א"י( );בני וישראל , כסף בכ"חהבכורה
 אבל - ;ו;י. "בהטשה המו"ל -ותיקן ושליש י";שהן
 י"1 אל ישוו מהם שחמשה הם זוזי איזה אדעלא

 ?[,ושליש

 סטבעוה מזכיר שערים סאה בספרווהריא.נ
 האחד אה . סימנים בהם נוהן אך , כסף וקוראןשונוה
 קדוש בהל' רז"ל . שלזו - השני ואת בבל שלקורא
 כסף שליש ושני כספים מ"ז בינוניה ביצהשיעור
 רביעית דהיינו ומחצה ביצה נמצא . בבל שלבכספים
 )וכ"כ שלנו בכספים ל"ה שהם בבל( )של כסףכ.ה
 בכספים ליה טשקל וטתצה ביצה כל : פסחבהל'
 מאוה ז' למשקל קרובים ועוד רבעים חטשת ..שלנו
 הכסף ערך והנה . בבל( של בכספים ייהר אוכסף
 6 אל 7 כעיך הוא הנ"ל ריא,נ של הכסף אלהבבלי
 בבל של מהנסף 6/7 הוא הריא"ג של שהכסףרצ"ל
 שכסף לוג בע' שבארהי מה גדול(.ולפי 0!/7)בקירובאו
 הדינר ריא.נ של הכסף יהי' א"כ צורי דינר היינובבל

 - . ערבא( דינר וע' לוג וע"ע . הנ"להערבי
 ומהנאמר במקרא, כ-פ נזכר חמר, של והרגום מל"מ ,כר

 הוא שכר ידענו הכי מן הבת מעשר יד מה-יחזקאל
 מאין ל' הכר יהי' y"y' מאין, ג' שהכה ואח-י בתים,י'

 יצא וכן טהד"פ( הוא ואולי סאין, שלש נ')וכמשהאו"ר
 רובע פיחת דב"ב סופ"ו בהוספתא דאיהא מהאהחשבון
 לכיר ומחצה קבין שבעה שהן ", 1/24( )דהיינו לסאההקב
 5~( . 241 הוא שהכור כור,נטצא ,ו.ן הן קב 74 כידאח-י

 ומודיא,- בה וע.ע סאה, 80/6י"ל' שהם קב=מ18
 נקבה ,,. הבכור אה i'anlr מומין אלו עלכרשינה.

 עד , מ"א פיו בכורוה כרשינה מלא)אזנו(
 וכי טי"נ פי"ד אהלות זה בצד זה כרשינין ג'שיצמחו
 כדאמרינן שעורה כשיעור הן ברשינין שג' והרא"שהר.ש

 ול"נ , מקומו ירע שלא התוי"ם ע"ז והעיר ,בבבורוה
 שרוחב המהרי"ו שכ' מה ע"פ מהור מקור לזהלמצוא
 שכ' מה וע"פ , נרים ע"ע שוים שעורה ורוחבעדשה

 ומחצה שעורה רחבי ג' שוה השעורה שאורךהרסב"ם
 ג' שנם ידענו מזה אשר , אצבע ע"ע יותר(, סער)ועוד
 והנה . בק'דוב שעורה אורך אל שזים ומחצהעדשים
 ר"י כרשינה סלא האוזן נקיבת רננן הנו שםבבכורה
 , שוין להיוה רבריהם קרובין והנא . . . כעדשהברי"א
rttv1)גדולה דכרשינה רש"י וכ' רפ"ד( שם הוספהא 
 פי' זה שכעין פהיח של תלם )וע"ע מעדשהמעם
 ששיעור שם המ"שגם

 הראשיי
 י, האח-ון משיעור נדול

 שאני כי לפירושו יודה ההיי"ם נם שכאןזאפשך
 אלו דב-י קרובים מלשון דבריהם" "קרוביםהלשון
 דנ"כ פב,ב עירובין ועיין . בפנים ע"ש , אלולדברי
 רהראשון , השני מהשיעור נדול הראשוןהמיעור

 שיערו ותפיר לם"א-( ,/י והשני , לס"א קב 8/יהוא
 שאמרה הטעם זה וכי . שעורה כאורך הן כרשיניןשג'

מחניתן
 והע-ה מדיה מנה וע' ע"ע פרוטות. צורי_השס"חוסלע

 הקורמת._
 הוא הצ-ל שנוסחאת אוחרו דואים מהחמ"נ הנ"ל מההעתק קמך(

 כנ לאטר אפשר ואיך ננוכה. והא'ח הצע שגרסת שנ' לולהמו"ל הי' מה ידעתי ולא היש"ש, כ:וכחאת הא,ח ו:וסהת השע"צננוסחאת
 מכאן וים איתא לח-א בראשית בדפום,._ובפ.ז גמל טעות איזה )ואולי בפ:ימ. עייןשם מזו זו שתותהרתוקות נוסחאות שתיעל

 אלמנה לכתובת אשה בכתובת שכונתו ועב-ח זוז, ק' הם סלעים רה ויט-והנה מנין סלעים ב"ה אשה כתובות לכתוב אא*יסטכו
 והשע"צ, הצ.ל כנוסחת והיינו צורי, למעות שכונתו קצת כהטמע סתם *סלעי ומלשון , חיתה, ואלמנה בעולה תטר גם ,כיוגעולה
 כגרסת שגרסתו *מבואר" הטחבר שמרברי כ' ט' אות שם ותיקונים ובהערות . מרינה למעות וראי שכונתו לאמר הכרח איןעכ"פ

 ב4 פט, בב"ק ,כסמים' כיה כתובת ונזכרה : נום שכ' לדבר וראי' , לו נתחלפו בכסמים שסלעים לי וכמרומה . תימא וזהו ,הייש'ש
 ולא .סלעם"_. כ"ה שם בתיס' איצא בתוס'_ובאמתע"ש

 כמסים._



לג72
 זה זה.בצד .כרשינן ג' שיצסהו עד מהניתןשאמרה
 השעורה כאורך הוא הלז דאורך כשעויה. לעצםתיישינן

 . בפנים .ע"ש , המתר,שהשסולוך
ל*

 בע' הטבואר ולפי , מועג בהנ"ך הר"פ נזכר לוג.לג.
 אצבעות ננ48,2 .104( )4 הלוג יהי'הביעות

 ע"ע , צ"פ ב29,7732 )0,6429%43,2( או קמו(סעוקבוה
 אותו קוראה ועוד .יד-יב ויקרא והואלנאטא - .אצבע

 ע"ע, היוני לקסם בסדתו השוה Sestariamסעקטאריום
 .פמח.ם איהא ובן , בה ע"ע יוסיפון טדברי יצאוכן

 כסין הוה היא בציפורי דהוה דאורייהא קסתאקט,א
 השערת לפי אשר מדברי( לוג )היינו דמקדשאלונא

 דברי לפי שהחזיק , הנ"ל היוני לקמט כונתםהחצ"מ
 שלדעת ובפרם קרובים, והשיעורים צ"פ 27,694באקהע
 וכקצב מהשיעור מעם גדול הי' היוני הקמם גםהולפש

 , קטז( באקהלו

 ליפרא בע' שהבארה .בירוש' המבוארולפי
 ביהורא, זוז סאות נ' שהן לקורין ב' הוא הלוגמשקל
 הרומוה התפי"ש הפס ולכן בגליל( זוז מאוה ר')או
 שמינית )עזבלא שכ' בט,א עירובין רש"י את מ"חפ"י

 בזה. שקדמו חוה"ש ועיי' לוג, הוא וליטראשבליטרא(
 הנההו לפי אבל לונ" "חצי רש"י בדברי הניהוהגר"א
 ע"פ לקייטו שא"א שיעור לוג 6,/י העוכלאתהי'

 שבה שכ' מסה נם , עוכלא ע"ע , שלפנינוהנוסחאית
 טשמע ליפרא 4/' הוא דרבעא שרבעא ב קה, ביםעם,א
 , רבעא נקרא ולכן , לוג הוא דלימרא שסוברקצה
 רבעא בע' שכהבתי מה לפי )אכן רנת* הערהעיין

 ועוד , עוד( מההם משמעות שום אין , דבריולפרש
 )כצ"ל( שהוא הקב רובע כ' פם,ב ב"ב רגמה"גשגם
 )=נ"ר שהמאה עירובין הר"ח וכ"כ ליפרא, דהיינולונ

 שלע נמצא ע"ע( . מהליטהון רימלין. _כיר הואלוגין(
 לפירושו ט(קדמהו רה"נ וב"כ )=לימרא(,, ריטלהא
 בקובץ ונדפס ה, דרס עי בערוך )הונא .טהרותלסרר
 פי' גמו"ם ובתינוי ראם, דפום וצח"ם , יה"גמעשה
 דהיינו ריפל, ,/' משקלו לוג( )=4/' ומורצה שבוצהרל"ה(
 ]שמן[ 1לג : שלו במה"ש ריא'נ וכ"כ ללוג* מ==ליפרא(ריפ5
 לונ ע'. רש'פ וכ"כ , זוז מאה סשקל סובלת סדההוא
 סי' בשבה"ל וכ"כ , .קמז.( זוז ק' משקלה לח שלמדה
 לוג( rr=d/' הביצה שמשקל הגאונים תשובות בשםרי'ב
 במשקל ע"ע( , )-נעוה ניראות וד, זוז עשרששה
 כמבואר , ססורא רחוקה לא )שהותה בנדאד שלכסף

 קדה"ח בהל' וב"כ קטר( בבל של דהיינו רש"מבדינרה
 ושני פיז )יין( הביצה שמשקל הלאי ה' בשםלריא,נ
 עירופין רנ"נ וכ"כ קמט(, בבל של בכסף בספיםשלישי
 )אלא , נספים קי משקלן )=לונ( ביצים ששהשם

 וע"ע , שיעורן נדע ולא , ישראל ארץ של כישהוא
 ערבא"דינר

 חצי , שמעוכה דעירובין פ"א ברי"ף וכ"כ
 בדפוס כיה קירואן. אל )במשקל קמה 111 נ' היא ,לונ

 נרסינן שלא נראה העהים ס' סדברי אכן ,שלפנינו
 פ' מונ שכל במדרש וכ"כ . ערבא( דינר וע"עלי'

 ת' לו יש הקבבשלה
 זוזיי

 דינרין ה, דהיינו גדולים
 וכ"כ , זוזין ק' ליפרא וכל , ליטרין ד' הקבנמצא
 הוא לונ( )=2,ז שעומר ר-ם בשם פסחים בהל'ריא"נ

 בשמו וכ"כ , שלהם זוזים-בזוזים ועשרים מאותז'
 )וטה ר"י בשם שם וב"כ , פ"פ סי' תלה הל'בכלנו

 ריב סי' ובשבה'ל הש-ב מו"מ הל' בנעהע"פשכ'
 ועיין , הוא שפ"ס מסתבר תש'נ מה סי'ובתניא
 ובעהע'ם , תש"כ נתניא שהיקן .,מפבעות עללהח'צ
 , ספרו( את כ' בעת עדיין :דפסו לא ושבהםח"ב

 זוז ק' ג,ז/720== מחא-דהיינו פסחים הריטב'אוכ"כ
 שם, וכלבו לריא'ג פסחים בהל' בה"נ ושיעור . קנ(ללונ

הוא
 וגבהו 8,68 מן מעט יותר, או 8,64 טן מעט פרעת דהיינו 9 "43,2: 10 ; רחבו הי' אז יש"ש תגנית על הלוג הי' ואםקמו(

- 1,816 מן מעט ויותר 1,82 מן מעטפחות  מן מעט יותר או 4,866 מן מעם פחות כהיינו 8 43,2; . 8 ; רחבו הי' רש"י ולשטת 

 גבהו( , רומו )ז ואתרפעא אצבעות ד' על אצבעונו ד' הלוג כ' וורי"ע 2,432 מן טעם יזהר או 2,483 מן מעט פתות וגבהו4,865

 "ושבעהאצבעין
 עשר-

 "ושבעה זצ"ל שטם"ה וא-ס , לדבריו מובן כל ואין . וחומש אצבע מ"ג )=שיעורו( ומסאחתא , אצבע

 קב( )-חצי לוגין ב' ושיעור מיה(,- פיח פאה להרים פיהמ"ש לשון ממש הוא וכן nSIP -.)48,2 2,7 , 24 כן .כי , אצבעעשריות"

 מעם יותר או 2,216 .מן מעט פחות וגבהו 4,12 מן טעט יותר או 4,43 מן מעט פתות דהיינו 9 *,86: " 10 ; רחבו יהי' א.כן=ן86,4

 מעט יותר או 3,0656 תמ"ס תנהו etla טן מעט אויותר 6,131 ממ"מ דהיינו ;3:86,4%8 רחבו 'הי' רש"י וכשטת 1?,2.מן

 על להקשות הרבה צ-פ 19 2/3 רק התלמודית האמה את שחשב הרצ"פ והא' קמז( .- לזה נצטרך ערכין ובאיזה 66ל,3.מן
 ללוג שוה הי' היוני שהקמט והחליט האמור כל על פליג ולכן , צ-פ 27,694 מן הרבה פחוה הלוג לו עלה כי האמורהההשתוות

 "לוג דהיינו , כקסתא הזה רמקדשא" -רלוגא בתלמודן ראיתא מה אלא לנו אין אנו אבל . מזה 2,8 רק הי' והמרברי ,ציפורי

 . אמה ע' אצלינו המבואר התלמודית האמה שיעור לפי מקום אין החהרצ.פ ולקושית , כן כתבו חכמים שהרבה ובפרט ,סדברי-
 נצטרך עמר ובערך אונקיא. 1 )6/פי(=נ2/8 הביצה משקל נמצא אבקיות". י' .שהם שסיים שם ועיין קמז-( , עמר עיועיין

 לזה._

 ומזכר הנ"ל, והווו שפ.ו. ס" ז"ל בתשובת וכיה , התלמודי כסף הוא בבל של שכסף נראה , שמזכיר הג'ראות מחשבוןקמח(

 ספרד, )דהיינו באספמיא היוצא זהב ד'גר ויעור וכטה סיים, בשכה-ל והנה . תלמודי דינר הוא בפנים, לקמן ;"ן ריא.ג,בדכר'
 אצל.גו, היוצא במטבע זוז כ-ג והם שערנומ כבר 1( לעמוד 3 בהערה 38 רף ח"א במאסף רשה-נ לתולדות הרכבי א-א דרעיין

 רסיימ רהא שמ.מ , גאספמיא דפתר ומהא . אצלינו היוצא ומחצה ר"ז עשר אחר משקל ביצה שיעור :מצא , זוזים שני ר"זומשקל
 23 ",1 )רהיינו כספים ליה שה; בבל( ,של כסף ב"ה .. ומחצה וביצה : שסיים שם עיין קמט( בספרר. באספמיא, היינו אצלינוהיוצא
 כספרד, וטנהגנז שכ' ג' דף הלל זהל' . בספרד ואנו שכ' קיד- דף לולב הל' שם ספרר_,עיין של והיינו שלנו" "בכספיםלביצה(

 על וצע"ק . לביצה 26 =ך 6( )160: דהיינו ק"ג שהלוג כ' וברי.ף 23 רק שהוא כ' ובשבה-ל . cr) המפרש הקדמתועיין
 עשר ששה משקל ביצה שיעור שהמים גאון נטרונאי רב בשם איתא קיר סי' גמו.מ ובשו"ת קנ( - . הם שקטנים אףהשינו'ם
 בפירושו נתקשה המעל והרב . בגדאד של כסף במשקל ניראות תיבה( איזה חסרון לסמן ברפוס שם הם והנקודות ....',ואינם



לוב
 - , מזה פחוה מעש עוד )אפשר(הוא

 הוא יחידאהי לאו שרש"י , אלה מכל לנוהיוצא
 )לא זוז ק' הוא רהלוג בווהי' סוברים רבים וכיבשיעורו,

 לחשור ,לנו וחלילק ליס-ות( ב' )ולא ליטרא או ,ר'(
 מלאכת ועייי . הנזכר הירוש' מהם שנעלם כולםאת

 כ' ולא רשיי דברי על הוא נם ,שעמד שם תיומותפלסה
 השואל כזאת שאל שכנר לטרא וע"ע , כלוםבישיבו

 טברני בקב מיירי שהירוש' הרמבים-,ולאטר עללהרשב"א
 לי ססהבר לא , ע.ע מדברים, קבים כב' לפ"רשהי'
 אפשר : בזהיל רש"י על קושיתו תירץובחוה"ש' - . במשנה זכרו מצאהידלא
 על שעטרו .,, הליטראוה ננבדו רש"י דבימילעמר
 בעירובין אבל - יהודא זוז מאוה ב' בליש-א והי'כפל
 )עוכלא הלמודית לימיא נם נזכרה ענין באותושם

 בפירושו רש"י שיביא אפשר ואיך ירק( וליטראהבלין
 שניס פי שגדולה ימיו של לליטרא ויכוון מהםליטרא
 ז- דבריו יפיש ולא , שם הנזכרת ההלטודיהטליטרא
 צורי ייי 4,! הוא יהודא שזוז שדעתו בחוה"שווע"ש
 , צורי זוז נ' רש"י בזמן הליטרא לדעהו היתהאא"כ

 קלוניא שליטרא מפורש כה-לם שמוה רש"יובדברי
 ע.ע צורי זו. 88 8,ן שהם שקלים כ"ה בזבנוהיהה
 להלמוד בפירושו שזכר ליטרא בין ולחלקמנה,
 , דחוק לדעתי לתורה בפירושו שזכי קלוניאלליס-א

 כלומן.- הרב מזה דבר לאנם
ובדה"-

 דכונהו רש"י דברי להרץ כ' אחה( )שפה
 מסחם היתה שכפולה קדש" של "לליטרא ההלמודוכונה

 שוים היו והמנה שהליטרא שמצינו אמתלים-א-והנה
 לא אבל היתה שכפולה קדש של מנה ומצינובמשקלם,
 כינה הי' אם גם קדש". של "ליס-א טקום בשוםמצינו
 , בס"א דוגמהה שאי! כזו לליטרא )והתלמוד(רש"י
 לתירוץ נסבים ואפילו , זאת מלפרש שוהק הי'לא

 יאמר ומה  רש"י, על קושיהן רק ההורץ לא עד.יןהרב,
 )ולא זוז ק' רק הלוג שמשקל הנ"ל הגאונים כל יטנ'למה

 הן הירושלמי שליטראות כ' 3ז דף ח"ב והההרצ"פר'(ז-
 אל השוות חה"מ, שזכרו אונקיות( 1' )בנות קט:ותליטראות

 אכן זוז. מק' יוהר הלונ הוה לא ולעולם זוז(, נ' )=: מנהחצי
 ביהודא זוז ר' שהוא בירוש' שאמרו שסה לאסר נצרךלפ"ז
 ח"א כ' ובעצמו צורי, זוז 2/! הוא יהודא דזוז משיםהוא
 שכן יהודא זוז וע"; :ל"ז, שוים צורי וזו; יהודא שרז 81דף
 צורי,- ט:וז פ"ש גדול עוד אפשר ולהר"ש הרמב"ם,דעת

 הלי"ב פ"א עירובין המגיד הרב כ' כבראבל
 השוין הדברים כל שאין , דביכות פ"נ בס;יו.טהובא
 אלא , אחד מין שהן ואעיפ במשקל שייןבכסיה

 בפיהמ"ש ועיין קנא( מדעתם בזה דקדקו .גאוניםש

 ובע בעהע"פ הרימב"א, וכ"כ דפאה, בתרא בפ'להר"ם
 קנס(, קליל דלא ואיבא דקליל איבא דחטי ר"י בשםבו
 הרסב"ם, שיעורי שהביא שאחרי על"ו ח"ג תשכיןועיין
 ממשקל 2,8 ערך הוא הקמח שמשקל לנו יצאשטהם
 יותר מעט כבד שהקמח בסו"ז מצא דהוא כ' ,המים
 אפילו ומזל"ז מל"ם משהנה דהמשקל הרי . המיםמן

 משיעור קושיי ואין , לדבר מדבר ובפרם אחדבדבר
 טפרשים(, )עיי' הדנים או הציר סטשקל שסייריהירוש'
 - , וזמנםבמקומם

 טשקל שלכלם נביאים חבל שחשבנו אףובאמת
 נוכל לא בכ"ז כספים(, )או זוז סאה , ליטרא הואהלונ
 נולם דעה שאין דמלבד . שוה בולם ששיעורלאמר
 ואין , וסלע דינר ע"ע התלמודי, הדינר במשקלשוה
 שאחדים וטלבד . ע"ע שוין, )והריטלין( הלים-אותכל
 , קנב הערה ע' , והקמח החטים ממשקל מיירימהם

 בזה ]ופליגי קנ הערה עיי' המים ממשקלואחדים
 שוה משקלן דאין וי"ם שוה דמשקלן י"סהמפרשים

 שמשקל מפורש שכ' שבהשל וע' , ובת ביצה)ע"ע
 וכי 8( אל 2 כערך , הסים מתקל אל נערךהקמח
 זוז[, 66 2/8 הוא לקמח אבל למים אך הוא זוז ק'הלונ
 ע"ע, הדרהס, אל בזוז שכונתם יש אלה כל מלבדהנה
 לימןא )וע"ע הלמודי דינר 66 2/8 רק הלונ יהי'ולפ"ז
 "הכספים" בשיעור נם . הרמב"ם( בשם שהבאתימה

 דינר וע' ע"ע , ברור דבר נדע לא מהן איזהשזכרו
 - .ערבא

 כ' טשקלו הלונ( ):= הקסם מלא טיםוהנה
 נראן 6166 לחשבון והוא 269( דף )באקה רומיאונקיות
 נראן. 12(=ן10276 אונקיות,)20"6166: י"ב בתהליט-א
 המחברים לרוב הוא סים לוג שמשקל לעיל האמורולפי
 26(בב411 )ש027!: הסלע משקל יהי' מלע כ"ה או זוזמאה

 רש"י של שאונקיא להד"ח ראי' קצת הי' ום:ה ,גראן
 הריב"ש כדעה הוא הנאונים ושיעור , גראן 660היא
 כבי אבל , קטובים והשיעורים גראן 412,5 = 660( ')8,4

 )וע"ע האו"ז, דעת כן שאין אונקיא בע'כהבתי
 מים שנין הנדל מפני הוא ההשהווה אי -יעכ"חשקל(
 - , לעיל שכתבהי וכסי ,למים

 מח"ב ודברי היומיפון דברי שהביא אחריוהת"צ
 כ' שמשקלו , היוני הקמט הוא מדברי שליגשהמכים
 ב' הלונ את שחושב שהירושי כ' , כאשראונקיוה
 ציפורי כמדוה סיירי אונקיות כ"ד דהיינוליטראות
 וצ"ל הוא מ"מ אם אדע ולא - . שתות התםשהוסיפו
 היו הציפוריות כי . וטעה שחשב או , ירושלמיבסדות
 מאה )ע"ע לכה"פ 0/25! או 25/!! המדבריוה עליהירוה

 שהת"צ הבין 72 דף ח"ב והחח-צ"פ 6/', ולאירושלמית(
טשוה

 "2בואינםוסבר
 ג'ראוה-

 איבא שט-ם ספק אין ול' . גידאות על שנחלק קדש של משקל איננו ~בבל( בגראר שמשקל הגאון כונת
 מהלשון אדרבה ומעתה כיון( גופא זו תשובה אל ,ואולי שבהל של הלשון הוא והוא . ניראות- וד' "זווימ עשר  ששה וצ"להכא
 שביירי מבואר הג' מדברי והנה . קנח( הערה )עיי' לג'ראות הנחלק ההלמוד משקל הוא בגדאד של דמשקל ואי' יהי' נראותור'

 מה ביצה וע"ע קנא( .- לזה נצטרך ולקמן ובשבה-ל- הלאי ר' וברברי ורש"פ ריא,.ג בדברי מפורש וכן , ,המש, הלחממשקל

 ממשקל אחריני ועור הרי"ף וכן , סיירי הקמח או החטים שממשקל משסע זה ומלשנם קנב( . רש'ג בש': שםשהביא:ת'
 ן מייר'הפסח

-  
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 מדברי ולא , ירושלמי ללוג היוני הקסם אהמשוה
 כמדומה אבל 1/5( רק עלי' הציפורי יתרון הוה)ושפיר
 לפני שהביא אחרי , הת"צ בדעת כן עומר שא"אלי
 מדברי ללוג אוהה שמשוים ובאקה היומיפון דעתזה

 עליהם,- חלקולא
 דמורייסא קיסהא . ממבע מין 0קטג מל"י .לוטא

 לד,ב ע"ז לומי בר' דחסרא קיסתאבלומא
 ושדי, ד"ה יא,א שם ההום' וכ"כ זוז שהוא רש"יוכ'

 ישמעאל ובל' נחשה זוז לוסא כ' ס"ז סי' ז"לובשו"ה
 נסערה סוריים בוז ת"ל , מעה שהוא כ' ור"ח ,פלס
 במעה צ"ל ברישא שנם ספק ואין . מעוה בד' ייןבוז

 בדרך דבדיו ופרשו הניהו והמגיהים "במערה"בסקוס
- , ע"ש ,רחוקה  

 , במו.ג הר"פ נזכרה 1ttpov מל"י . לימראלמרא.

 קציעות לים-א מ'גי פ"י שבועות זהבליטרא
 פז,ב כתובוה בשר ליטרא פ.ה, תרומותהוספתא
 ונזכר - , כיוצ"ב והרנה בם,א עירובין ירקליפרא
 חצי , רצד פיס' הצא כי ובספרי פם,א ב.בבתלמוד
 עושין שאין די'ס ברשב"ם ]וע"ש לימיא ורביעלים-א
 יהי' שכ-א זה דבערך וי'ס , לימיא מרביע קמןמשקל
 ליטרא שליש עושין שאין רק , עושין משלפניוהמחצה
 פ'ב ב.ם כלים בתוספהא אכן . וכדומה חמישיתולא
 - לימרין שלישי ,.י טהן וחד ,,. שנשברו משקלוהאיתא

 הרי , ה'פ פ-מ מ"כ הל' ברסב-ם זו הוספתאוהובאה
 , וצ'ען , ליטרין שלישי גםדעושין

 הרוסות להר"ם המש' בפי' הנה , שיעורהוע"ד
 בכורות ורשיי . יוהר פי' ולא ידוע טשקל לימרא כ'שם
 ועיי' . זוז( ומאה סלעים כיה דהוה מנין לימרין כ'נ,א

 אכן - , יחד והירוש' מהבבלי טשטע שכן קכחהערה
 או זוז( מאה )בנוה שווה היו הליטראות כלאם
 -שונות ליפראותדיש

 , הלסוד צריך זה בתלסודז.

 עירובין הל' ריש הרמב"ם , מעם הרבור בזהונרחיב
 מהם , ושיעורן בהן שטעיבין הדברים שהב.אאחרי

 ולימרא כ' לימרא, ומהם סנה מהם לוג סהםרביעיה
 והרביעיה לוג( חצי )ננ רביעית ב' מלא בכייםהאסורה
 קגג( בקירוב דינר וחצי דינרין י'ז המים.,. מזמחזקה
 בהל' ]וכ"כ בקייוב דינר ליה משקל הלימראנמצאת

 .,. ת"ח הטבייש ה"ה פ"נ חוים נהל' וכ"כ ה'ח פיומה"ע
 מה לפי ומקורו * הזהב מן דינר ל"ה משקל ממנוגיבין
 שהובא ההובל פ' טירוש' והנים המ"ע הם'םשכ'
 רשבשל קמי עוברא אהא לריב'ח אקפד חב'נ שם,נרי"ף
 ליה הליטרא את שחושב הרי . דרהנא ליטראוקנסי'
 מן תכיל שהרביעיה ט.ב פ"א לעדיות בפירושו וכ"כזוז[
 בפי' וכ"כ סצריוה. ... דרהם הנקראים כספים כ"זהסים
 הוה שלהרסנים כ' עליו ח"ג ןובהשב"ץ ט"ב פ"הלכלים

 ררהם, פ' דינר( לעיל17,6 האמור לפי )שהואהרביעית
 האותיוה קירוב וספני כ"ז כתוב שהי' רמוכח מעוהוהוא
 שם[ ]ובתשב.ץ דרהם בע' הטכואר לפי אשר מ[נעשה
 )8/ג"27(:=י'ח הוי - ג"ש סיד דינר-דהיינו 2,8שהוא
 שהדההם מ"ז פית לבכורוה בפירושו שכ' סה ולפידינר,
 יז טן יוהר מעפ )27.61!96( הוי קגל( נ'ש ס"אהוא
 ק-ובים-. השיעורים עב-פדינר,

 על המה פ' אות ל' ס" פ"נ ברכותובמעיו"מ
 כמה ההם ראיחא ה"ה פ"י תרומות מהירושלמיהרמב"ם
 סאה עביר לימרא וכמה ן ליפרין הרהין עבדאלונא
 עכ"פ הם הזין שיעור רמקם'ן למאן אפילו אשר ,זינין
 (w~p יהודא זוז ר' רהלו3 הרי , זין( )ע"ע יהורא זוזיםק'

 . נ' לימרא שהוא רביעית וב' כ"ה,בפנים(-והרביעיה
 פ' במנ"י )הובא טלונדרש הרא"ם כן הקשהוכבר

 ובמוה"ע שהי'( מי פ' המררכי שסביב ובשה"נמשפם.ם
 שו"ה , להרשב"א השואל כילם את וקדם . לימראע'

 שכתבתי סה לו הוקשה : רז"ל שצנ, ס" ח"אהרשב"א
 הנ"ל( הירוש' את )יהעהיק בוש-וסות ששנינולמה

 והיין הטים במשקל הרסניים שכ' מה לפי ע"1והמהת
 קנר( מצרים רינרי לפי מזה', מאר קמן בשיעק-ששיער

 שיעורן ולא משקלן יורע איני : הרקב"אוהשיב
~ajp 
. 

 לרעת ונוכחנו ושיעורן מסקלן לעיל הראנוואנחנו
 nry טסש זה שחשבון ובפרט , בשאלתו השואלשצדק

 -נ . תלטודים בדינרין היר בספרו פעטים נ'הרמב"ם

 ברשב"א, לשיאל מצאהי הרסב"ם לשיעורוקרוב
 שמחזיק נרב כל קאמר דת"ק וז"ל,נ הפ"ח סי'שם

 לנ' אלא סליק לא וההוא וכוי משקל בו שיששאתים
 קצב שהם סאהים אם ומעתה . . עכ"ל "בקירוב"מאות
 (aoooI) רביעית יהי' גוז, אלפים נ' 8005( )10 הויןרביעית

קרוב
 זוז x4B) 1008=1)21 רגיעיות מ"ח שהוא ההין ויהי' . בקיצוב , טעה( ח' ובני קרש של דינר 80(=ב21 96: י והם)17,6קנג(

 להר-ם, המרר שבפי' שהביא אחרי , קאלמאנו לרגש המדות בלוח קנג.( . הין וע"ע , סכזון זוז אלף הי' ושיי* . בקירדב קרששל
 רצ'ד סי' יורע ס-ט ס" ארח עיק . בלע-ז גראני שעורות ס-ר משקלה והררמא בזה"ל כ' , כמהמין ע"פ השיתקים את בכייםחושב
 . דראמה( אות בפ"י אוב-א )וכ-ה ערל , המשקלות הקילו אח"כ אולי , שעורות ס"א עדיות ריש כ' כלבריא ר' הרג ואם שיהוסי'

 הרסב,ם, בימי שעוזית ס-א הי' המצרי שהררהם טבואר ששם , כפנים שהכאתי לבכורות להד"ם פי'.המש' מסגיונעלם
 הוא חלה השיעור עריות ריש הסש' בפי' רמבואר אתו, הצרק הדברים לאמתיות בכ"ז טלין.. עובריא ר' הרב הוציא מלנוולא
 מזוזי, זוז תק.כ משקל שהם סלע שליש וב' סלעים פיו חלה( )של ששיעורה כ' הלט,ז פ"י בכורות היד ובספר , וגקירובן ידהםחק-כ
 שמדברי אלא . מלש  ועיר . רש פ-ד 884(ך ~8/י אי סלע 690:86(בנ6,ו )2,8 הוא חלה אצל וכזכר שהגרהם בזה"ז_נמצאסגרים
 אבקיות ש7 שהם הרמב-ם של מצרים זוזי התק'כ על ג' דהוא , תימא( שוה )אף ג-ש לס.א שחושבם קצת נראה שםהררב*ז

 66( 2,8 א )%,7 שיעורו והוה ג"ש( ס-י ,בני ררהמים 66 2/8 היא , 66 דף הכפו"פ שכ' מה לפי ירושלמי' ושנקיא והרי .ירושלטיות

 ' בקירוב ררה: )61י620(:496,6-64 וחוה , ג"ש ס"א המצרי הזח את שחוטב שם*מ אלא תקח(, )ולא ררהטיםבב600
 הללו במקומות כי למנחות הקרמתו ע"פ או לעיל, שזכרתי להרים פיהמ'ש ע"פ היתה שהואל שכונת נ-ל קנר( קתבים.מש-והן

 כי ראה וולא היד בספרו הרב דברי על הנ-ל סירוש' הק-~ה תשא כי פ' הזהב וברכיר - . מצרים )דרהמים( בזוזי חשבונועשה
 יהמעיין , לרוחש רק  זאת השג הרטבים.-הנה ב'טי שהיו לרינרין שכתהו( )לוטר זדזחק בוה.ל וכ' כן( להקשות דביםקדטוהז
 . תלמודים דינרין ע-פ הוא  שחשכוע ספורו שם כי , כן לאמר כלל א"א כי יראהברסב"ם

- 



לחליטרא
 משום הוא "בקירוב" שכ' מה )ואולי זוז 16,6 אלקרוב

 וסאתים הרמב"ם כחשבון זוז 17.6 היא רביעית כלשבאמה
 השואל נם אבל שלם( מספר הפס רק , זוז 8860הוין
 בירוש'. לפניו הי' אחרה נרסא ואולי חשבונו-, ביארלא
 לפניו שהיתה נראה לתרו0וה בפירושו הר"מ מדבריאכן

 . שלפנינוהגרסא
 הירוש' שיעור מצאו האמורים השואליםוהנה

 שסלעי שסובר החיה"ש אכן . הרמב"ם משיעורגדול
 נלילי וזוז , צורים זוזי חצאי שהן סדינה סלעי הןנליל
 גלילי זיז נפול שהוא יהודא וזוז , צורי זיז שמיניההוא
 יהידא ז:1 ק' הירוש' דשיעור כ' - צורי זוז רביעיהוא

 משיעור פחות והוה צורי, זוז כ"ה בנ )00/4י( הואללימרא
 תיסא וזה . עש"ל , צורי דינרין ל"ה שחושבוהרסב"ם
 בין נ"מ אין שלהרטב"ם הר"פ כתבתי כבר כי ,נדולה
 בסף שהראשינה באיבונו, רק מדינה לממבע צוריממבע
 במשקלם אבל נחשת, חלקים וז' כסף א' חלק והשנינקי
 להרמב"ם שע"כ הוכחתי ששם יהורא זוז ]וע"ע -שוים
 . צורין לזוז שוהמשקלו

 הנאון דבריו לי )העתיק עירובין הל'ובמרכהם"ש
 הירושלמי של שלפראות לתרץ כ' שליט"א(רח"ב

 )מנים( משקלות אינן דעירובין הרמב"ם ושלרהרומות
 מיינה" סלעי "היינו יהידא של זוזים וכי , סדה כלירק
 קנה( הזוז כפל היו שבנליל וסלעים צורי, דינר חצאישהן

 דהיינו יהודא זוז מאה טשקלה צורי של לימראנמצא
 ויין סים לימרא משקל על יתר )צורי( דינרחמשים
 שמשקל כונתו ואם . עכ"ל דינר ר"ה להרמב"םשהן
 קנה( הערה )עיין מדינה הסלע כמשקל הוא יהודאזוז

 יותר עוד התסי' עליוהנדל
~yo 

 יהודא זוזי דק' חוה"ש
 זוז סאות כד' משקלן מדינה( מלע כק')שמשקלם

 שוים צורי וסלע מדינה הפלע שסשקל )אחריצורי
 רק יהודא שזוז דכונתו לאמר נדחק ואפילו .כאמור(
 כחצי רק הי' משקלו אבל , טרינה לם4ע שוהבמחירו

 שבאמת )אף - צרוף כסף הי' הוא שנם לפי - צוריזוז
 בהל' הר"מ דברי ויתרץ , לשונו( בסש0עות זהאין

 הר"ם שכ' מה קשה עדיין , הנ"ל מת'ע ובהל'עירובין
 משקל שהוא לימרא משיעור ודאי ששם ח:"מבהל'
 - . ממרה ולא , למעיין כמבואר ,כגיירי

 הרביעית במשקל הנ"ל הנאונים קושית בדברוהנה
 הובא הם"ם שכ' מה לונ בע' הבאחי כבר ,והלונ

 לא הנטרדים והטשקין האוכלין ששיעור , נ:פאבסעיו"ם

 ונאסן , לעצמו שקל כאו"א רק בנמרא משקלםנתבאר
 הרביעיה זוז 174 שכ' כמו משקלם שמצא הרסב"םעלינו
 את חשב הירוש' ואם , צורי בזוזי וב"ז , זוז 70והלוג
 עכ'ח צורף זוזי כמשקל )שמשקלם ביהודא זוז ר'הלונ

 קשה, דליטרא שיעורא -אכן מהמים כנרים קנחשהרנים
 , שהוכחתי כמו , זוז סאה הוא ליפרא רמתםאח,-י
 לא אשר ן זוז ל"ה בת לימרא מציאת להרטב"םמנ"ל
 - ן מזילהישמענו

 שכתבתי עפ"ם : וז"ל לתרץ כ' טצוותובשיעורי
 לימרא לסנה שקורין מקומות דיש א נ, טבכורותלעיל
 דהיו הירוש' בשם ליפרא הביא בפיהם"ש הריםא"כ
 בעירובין אבל , זוז מאה הוא בוראי ליטרא למנהקורין
 עכ"ל, דינר ל"ה והיא מקים שבכל סתם מלימראסיירי
 שקורין מקומות ידיש שזכר הלשון מצאתי לאואנכי
 שאין )אלא לעיל בספרו ולא בנמרא לא ליפרא"למנה
 הוא לימיא שסתם מכ"ם הראותי רכבר לזה צריכיןאנו
 הוא שבכ"מ סתם שליטרא מנ"ל ביאר יא גם זוז(ק'
 והנ"ל לעיל. כמבואר צריכין אנו לזה רק אשר , זוזל"ה
 טתניתן שעל היד, פ.א פאה מהירוש' זה הרטב"םשלמד
 וקב חטין קב מחצי בגירן לעניים פוחתיןדאין

 טתניתן כסו לרעתי, מיירי ]אשר גרונרות וקב ..שעורין
 עירובין בהל' עיין מרבריוה במדוה מ"ח, פ"הדכתובוה
 "ד' הניא אר"ס בירוש' איהא ן קנז( הנ"לוטת"ע
 קב אחצי דמתניהן ארישא שקאי הר"ם ומפרשליפרין"
 ליפרין( ח' שהוא השלם נדע )וטהחצ' לימרין ד'דהוא
 שבלהי ואחרי לונ. חצי כמשקל הליפרא דמשקלנמצא
 החמין משקל שיהאאפשר

 השעוריי
 ע"כ שוה, והנרונרת

 כטשקל , העטים שאר כאצל ן הוא הלז שהערךמפרש
 ע' מים לינ משקל הנמיין, ע"פ , שמצא ואחרי .ליפרא לונ- וחצי , ליפרין ח' משקלו מים מדברי שקב .הסים
 ל"ה הנ"ל ורפאה דעירובין הליטרא משקל לו יצאזוז
 אולי ן זוז ל"ה דקנם הליפרא את נם דחשב והא .זוז

 דרבנן מלתא והוא , שיעורה בירוש' נהפרש שלאמשום
 . בירוש' זכרונה שמצא קטנה היותר הלימרא אתהפס
 האמורה ליטרא הרמב"ם לשין לי קשה שעדיין]אלא
 אם סקוסן שבכל יאמר ואיך . דינר לעה מקום""בכל
 על כונתו ואולי - 1 זוז ק' בת לימרא הר"פמצינו
 מהאמור לנו והיוצא ד"ח[. להבין והי'ע היד. בספרו"בכ.מ"

 ליה בת אחת בירוש' שונוה ליפראות נזכרותדלהרמב'ם
 בעיניך זר זה יה.' ואל . זוז ק' בת והאחת קנר(זון

דהרי
 סלע 1/4 רק היא יחורא, הזוז א"כ מדינה מעות הן יהודא דמעות כונתו ראם מדינה- סלע .היינו המלות פי' אדע לאקנה(
 מדיגה, סלע ב( כב, בסוכה )הנזכר זוז ומאי כ' סוכה הל' שערים במאה שגם אכתר )ולא .זוז"- מדינה הסלע שנקרא מצאטדינה_ואי'

 מעות אלא מרינות מעות ולא צורי טעות לא אינן יהודא שמעות כונתו ואולי ז.( הערה ועיין הוא וצם-ס יראה שם המעייןאבל
 אחרות-אבל ט.~ת שוב אלא מרינה מעות ולא צורי מעות לא אינן גלילי מעות וכן כמח.רו, סדינה לסלע תוה שלהם שהדינראחרות
 צורי זוז ליה יהורא זוז ק' הוי ושפיר צורי זוז 0,,85/1 יהורא שזוז נקצרה יאמר בפנים( לקמן )עיין שלו הדוחק לכל ל-ל ארע לאא"כ
 תר-ט כ. בפיהם-ש קנו( בסנים(. ע"ש מדינה, סלעי הם גליל סלעי רעכ"ח סבר רהוא בזה, שנרחק לההוה"ש דמי )ולא הרמג"ם לשיעורמנסן
- 4ן( פרשו שלא המפרשים . על )והפלא דתרוסות פיט מהתוספתא יצא )וכן הדגים מטשקל מיירי שהמשנהמפורש  על והתימא 

 סתניתן אם נתעצמו ולזג ל"ב סי' או-ח נובזק ובשו-ת הרז.ה בחי' קנז( - . בלשונם .ציר" ונקטו הר"ם בדגרי ונרנהמחגדים
 טפורש איתא שלפני( ווילגא )רפוס סופיה כתוגות דבתוספתא והתימא ציפוריות, או מדבריות במרות סיירי הנ.ל :רפאה ,דכתוגות
 הוא מדויק היותר שחשבון ראפשר ורגעא קרטב וע-ע קנז-( - . קעט הערה סרבריית_?"ן דהיינו , האיטלקי במדהוגולם
 הליפרא משקל יהי' , סלע ע"ע הסלע אונקא 8/4 ולפ"ח סלעים ח' או לליטרא זוז ליב רק לימראות( ב' ההוא ללוג זוז סיד)עפ-ח
 קע,ו- הערה עפן - לדעתי להעגרים ה'וסיפון שמזגיר הלימרא היא והיא , אונקיות 4:ם:6 : 3( 4 )8הנ.ל



לשפרא78

 שונות לימראות ב' נטצאות גם.להר"ש כפה"נדהרי
 לעיל כי שלהרמב"ם( מליטראות סשונוה )רקבקלטור
 לדעהו הם שכנראה , צורי זוז ק' היא ליפרא שסתםהזכרהי
 ובירוש' . יהודא זו: נ' דהיינו מנה( )ע"ע נלילי,זזי

 ' ר דהיינו יהודא זוז סאה שליפרא אסרו הנ")דתרוסוה
 משקל שכן שאפשר זין וע"ע - . צורי או גליליזוז

 -- להראב"ר. הירוש'הליטרא
 244 פאללוקס אצל שמצא מה על ]נשעןוהחהרצ"פ,

 דאר"ח מה מפרש ליטרא[, );סלע( לאיסתרא קוריןאוהיו
 סלעים רהיינו ליטרין, רנכיאים .. כסף כל וש"נ א פז,ב"מ
 כסף ע' ואצלינו 14, דף ח"א בספרו עיי' דינרין( ד')בני
 שמח שהי' ודאי , לקמן שאביא המהרי"ו דברי ראה]ולו
 ב נד, כהובוה בתום' הבהוב גם ולדעתו , זה[על
 ליפרין, סאה לכלה חתן לכהוב נהגי דעכשיו אע"פד"ה
 דעת כן אין אכן . סלעים נ"ב היינו , בהכהובותיכ"ה

 הם"ם מדברי הנ"לינסתייע והח' . והטפרשיםהפוסקים
 כוהבים במקומוהינו : שכ' אשוה מהלכות ה"חפ"י

 כסף. של רינרין סאהים 5רילי' לה והוסיףבכתובוה
 הם"ם כותב והרי , לטקום ממקום ראי' איןאבל

 דינרין סאתים רק cie שכותבים )ובפרט"בסקומוהינו"
 מאות ד' שהוא התוס' לשיעור לדיר" אפילו משתוהואינו
 עיקר על קאי שהם"ם אלא עור ולא -דינרין(
 שבסקוסו כ' וע"ז מרינה, במעות להרמב"ם שהואהכתובה
 המאה משא"כ צורי, של שהם כסף" של "דינריןכוהבים
 מעיקר שאינן ובהתוס' בהכתוביה הנזכריםליטרין
 שכוהבים הס"ס שלשון אלא - בפנים( )ע"שהכתובה
 - . לפ"ז צ"ע טרילי'" לה"והוסיף

 ליטראוה והמפרשים הפומקיפ בדבריונזכרו
 בפי' הרמב"ם . שיעורם לכוון פעם כל וצ"ע ,שינות
 פ"ח לפאה בפ" מ"צ בן ,והר"י מ"ב פ"א שביעיתהמש'
 הראשון , אונקיות 16( );= פ"ז בת לימרא מזכיריםס"ה
 שהמנה כ' והשני אונקיות ט"ו שהליטרא מפורשכ'
 ושמ"מ אונקיות ח' הוא מנה( )חצי ופרם לימראהיא

 המ"ש, נרסת e~p להראשון )יהיא , מ"ז הואשלימרא
 אך , ושם( שם ע' שלמה מנה ולהשני , מנה 0,96רק

 פלונדרש והרא"ם . שוות אונקיות'הם אם מסנינעלם
 ומנחת , שהי' פי פ' המררכי שסביב הנכורים)בשלמי
 מאות שלש בת ליפרא טזכיר טשפם'ם( פ'-הודא
 שם המנת"י שלרעת תורה(, של לטנה )ותושבהפשימים
 אונקיות 16 =נ )20~80( הוי , אונקיא 1/20 הואשהפשיט
 ט"ו היא שלו הליפיא שגם ממחבר ולי , דחוק]והוא

 ע"ע , פשים 18,75 האונקיא את שחשב אלא ,אונקיות

 י"מ בה לימרא מזכיר ופ'מ מ"ח סף ובתניא ,מורנש[
 מסתבר ולי יקב, הניה והת"צ , תטוה זה ]ונםאונקיות
 מזכיר לה-לפ שטוה ורש"י [ ריחי* הערה עיין טז.להניה
 פשיפים עשרים ולס"ת , אונקיוה יב בת קלתיאליפרא
 ר"מ שלו הלימרא תהי' , שם מנתעי עיי' ,לאונקיא
 י"ב הליטרא את' הרוקה נם חושב ולרעתיפשימים.
 התהאר מדברי נם רפ(. הערה )עיין פשימים ר"מאונקיות,

 ר"מ היא שם הנזכרה שלימרא לנו יצא לנס"
 אלא * שלר סי' המנ"א נם שהבין כסו , קנז..(פשופים
 כ' והסג"א . שלו הליפהא אונקיוה כסה ביארשלא
 פש.פ )וע"ע הא מנ"ל אדע ולא אונקיית, ח' בזעשהוא
 הם כאלו לימראות שני וכ' , פשיטים ר"מ בתליטרא מזכי שם שסות התזקיני נם - . נזה( שהארכתימה
 2600 או מעה( כ' )בני שקלים 8000 דהיינו קרש שלככר

 ם' שלו הלימיא נמצאת , טעה( כ"ר )בניסלעים
 הפשיפ והוה , דינר ר' רהיינו סלעים נ' או ,שקלים
 הוא נם שחושב. וע"ש . nsp) פשיפ ע"ע , דינר 6/6שלו
 ליטרא ע"ע( ,. דינר 83 8/' )בת חול של הסנהאת

 ליס-א Sd אל שוה שלו הליפרא נמצאת .קלוניא
 - .קלוניא

 ככתב. כולה ]נעתקה ק"ג ס" בתשובהומהרי"1
 מאה הם דכסף זקוקין שמאה כ' רלב[ סי'מהרי"א
 מאתים היינו הברזל במשקל ליטרין ומאה דכמף,ליפרין
 )עתן זקיק לאיזה הלמור צריכין וכאן , כסףזקוקין
 זאת להוכיח הייתי וסבור . כיון לימרא ולאיזהערכו(
 ננר והוא לימראוה ה' הוא ה"מ : קפם בסי' דכ'טהא
 מפהבר אשר פחות". אמעט צרוף כסף וחצי אונקיותב'

- ן לסלעים בלימראות שכינתו ]דלימא הואשט"מ  עיין 
 מסתבר בלהי ר,חהרצ"פ-לרעתי בשם שזכרתי מהלעיל
 בפרשו כ"כ ימהים ה"מ הוא אכמה לפרש שבא פוסקדאיך

 זי: מה נם רגילה, וכלתי נעלמהבמלה-ליחיא-היותר
 aiOh הוא ה"ם שצ"ל ניפא ואם 1[, פח.ת" 9סעמשסיים
 ותיקן , ה' וכתב קיצר , חמש שקרא )ואחדליטרא

 כי אונקיות י"ב הליפרא את שחושב ע"כלימראות(
 )ועיין ג2 מן סעד פחוה רהיינו 2,4 הוא 9/6'כן

 25/'1 רק השקל הוה לא לרשיי שנם שאפשר קציהערה

 שאפשר אלא אונקיא(. 24 26ב2 12: " 6 הוי וה"ם ,אונקיא
 נם קאי פחיה" שטעט שכ' )ומה לוט ה' הוא ה"םשצ"ל
 2,6 וטנ לום ה' מן מעפ פתות הוא שה"ם רצ"ל לוט הה'על

 הלימרא. נירל על ראי' משם אין ושובאונקיא(-
 שכ' יר סי' במהרי"ו שטצא כ' א' סי'ובחו"י

 היא שלימרא שם עוד וכ' , זקיק הוא שסנה ר"תבשם
 ג' יגיעו ,ה ובענין שבועות( ס' )רהיינו שבט ר"ח ער ניסן מר-ח ליטראות ט-ו על ליטראות י' זקף ראובן : שם ז"לקנז.-(

 ליטראות ה' והם , פשיטים 1200 30(=נ " )40 שבועות מ' ע' נמצא - לשבוע( פשיטים ל, ודהם ליטרא לכל שבוע בכלמשיטים
 אלף היו שקלים תש"ל ככר כים שהי' התנופה זהב כי לח_כד לקמן שכ' וטה קנח( - . פשיטים 51/ם120(-ך240 הליטראהרי

 . הה"? שהגיה כמו פשיטים ום' ליטרין תם-ב אלף וצ-ל הוא שט-ם עכ-ח , פשיטים ועשרים ליטרין ושש וחמשים סאותוארבע
 ליטרא כל עפ"ח רק ידעתי לא כי , לי מבעי הפשיטים משקל וכ' , האחרונים רק הראשונים החזקוני דברי ראה לא כפהינוהחו"י
 ואני , בקירוב רירן לטראות כפל החזקוני לטראות והנה ... קרש של וככר ... הי' התנופה זהב כי , בקירוב ורביע סלעים ס'מסוקל
 'דע , הרא::וג.ם החזקונ' דבי' ראה ולו - עש"ל , הי' כפול קרש של שמנה רז"ל חשבון ההיא בעת ממגו שנעלם חושדואיננו
 חשבון טמנו שנעלם לחשדו כלל מקום אין וכי , טכוון שקלים ס' הוא שלו הליטרא משקל וכי , רי:ר 5/6 הוא שלו הפשיטכי

 - . בפנים ושם שם עיין .חז"ל



לם ציפורי-לקןליטרא
 והזקוק הליטרא שיעור למצוא יבולים היינו וא.כזקוק,
 במהרי"ו טצאתי לא אבל לקמן( )עיין ובי' מיני'יפלו
 . זקוק הוא סנה דלר"תהא

 דהרי למלתא מלהא לדמות הייתי סבורואנכי
 וזקוק ליטרא כי אנחנו רואים הנזכרים הסהרי"ופרברי
 ם י נ ו ה ז ' 1 הי' מהם שכאו"א שכי וע"ש , הואוזד

 האגודה בשם כ' ע"ו סי' וסהרייל , )מתהלה(בימיו
 דהוה ר"ה פי' דמנה שה( סי' יוד"ע בדים)והונא
 כשנוהנים נמצאו , זקוקים בי וסאהים כסףזקוק

 והוא , ע"ש פחהו לא זה הרן זהומים עשלהלבושלה
 דהליטרא ומסתבר ס". י ב ו ה ז ' "ה הם זקוק אודמנה
 האנודה של והזקוק הסנה הם מהרי.ו שלוהזקוק

 )כסו הזהוב טעם הוזל מהרי"ו שבימי רק ,והסהרי"ל
 ואחרי , בפנים( ע"ש , אוהו ופחהו אח"כ שובשהוזל
 ממנה המחצה והכפו"8 הריב"א לדעה הוא , דריהשהמנה
 הליטרא כי שם"ם דינר(, )ע"ע אונקיות י"ב הבת רש"ישל

 קנח-(, אונקיוה ו' בני הן )והאנודה( המהרי"ו של)והזקוק(

 הוא סלע שמשקל מוחלם לדבר כפה"נ שתפס3והחו"י
 שהביא הדברים ע"פ המהרי"ן מדברי הוכיח אונקיאחצי

 האגודה שכונה שסובר , לעיל ושהעתקתי ,.משמו
 הריב"א לדעת אבל , אונקיות י"ב בהלליטרא
 בע' שכתבתי טה לפי כי ואם , כן הדבר איןוהכפו"פ
 ידע שלא אפשר גם , מוכרחים דבריהם איןדינר
 עכ"פ אבל - בימיו עדיין נדפס לא כי הריב"4מדברי
 הכפו"פ דברי יוד( השגה ד"ה ,בסוף מביאבעצמו
 אונקיא רביע הוא ר"ה שיעור שלדעתו שם ראהוודאי
 בכל קמץ לא אשר , הרב על המה ואני , קנט(לסלע

 וע"ש , בשחיקה זה על עבר איך , בדבריםההשובה
 הכפו"פ שחשבון כונתו ואם , צ"ע חשבונו וס"סשסיים
 סלע וע"ע . להאריך לו שהת כמקום קצר ג"כצ"ע
 , הללון הכפו"פ ע"ד שכתנתיטה

 שהזקיק סוברים רבים ועוד הב"ש הד"פאכן
 ולא ו' )לא הוא מהרי"ל ושל( באגודה ההובא )ד"השל
 איננו האגודה של שר"ת ועכ"ח , אונקיות ח' אלא(י"ב
 אלא הישך( וספר הרים' )בעל רש"י לכד יעקברבינו
 ג"כ )שנקרא מאורליינש הר"י הוא ואולי , אתרר"ת
 סובר הוא נם ובי ח"א, בטפתחוה סדה'ד r,,y ,ר"ה

 , צורי במעות היא דכתובה , התום'( )בעלכר"ת
 כ' ושפיר ר"ת משיעור הסלע שיעור מעטומגדיל
 -* בפניס עיין , זהובים בי' די לדידי' דאפילוטהרי"ל
 מהרטרפ"ב בתשובות כ' שהרי זה דבר תפלינואל

 אישות להל' מיימוט בהגהות )הובא רסס סי'ארוכות
 נעהק וז"ל כא( אות פ"ת נכורוה ובד"ת , י-זסי'

 הבן פדיון ולא , זקוק שוה המנה שאין ר"המטכהכ
 הוא שהסנה ר"ה בשם האנודה כ' ואיך , זקוקחוטש
 כל על והתיסא , הם שונים ר"ת ששני ועכ"ה ןזקוק

 , קס( בזה הרגישו שלא הנ"להגאונים
 אם נתבאר ולא בתלמוד א"פ נזכרה ציפורי.לימרא -

 הנזכרה ליטרא מסתם גדולההיא
 ע' ובש"ח , ממנה קטנה או זוז( לק' )השוהבהלמוד
 גדולה .שהיא משסע קיא,ב שמכתובות כתבציפורי
 לזה, טשטעות שום שם רואה אני ואין , לימראמסתם
 מבשש-י גדולות המדות. היו שבציפורי כיוןבכ"ז

 םסהנר טבריני( קב ע"ע , בטברי' )מלבדהמקוטוה
 לפי , הטשלות משאר כבדות שם היו המשקלותשנם

 כ' עוד - . זל"ז נערכים והמשקלות הסדותשעפ"ר
 ציפורי של שליטרא איתא ה"ה פ"מ ב"קובירוש'
 זכר אין אבל , חומש נערך טבריא )ז( ממדתקמה
 קב בע' שכהבתי מה ועיי' , למדות רק לליטראוה.שם

 - יוטבריני
 הלומא אל שוה והיא , סטנע סין מל"סלימין.

 ולמטה מלימין נסה מדה ~rtot . ע"עהיוניה
 איתא שם ונירוש' סופ"ב דמאי הוספהא דקהסדה
 הפ"ס וכ' נסה, סדה ולמעלה הטסן מן דקה מדהטסן
 פמין שני : ה"א דקדושין בפ"ק הנוכית הממןשהוא
 הפ"ט העתיק וכן , שמין הגרסא שם אבל - ,ניצים
 בירוש' נם גורם שם ברמאי והריש . שםבעצמו

 ,לימין
- 

 נדינרין דינרין עלוה מיהר טריז יהל פ"י אףלקן*
 בים ירוש' אסור בלקן לקן שרי נקרתקרס

 כ' שהת"צ הביא 69 דף ח"א החהרצ"פ קפא( ה"אפיד
 מנ"ל ידע לא והוא , לקן 815 על נחלק זהבשהדינר

 כיה )ואולי החצ"מ לדעה בירוש' מפורש והדברהא
 , פ"ר מע"ש תיספתא ארי' הגיון עיין , דוד נחמדיגם

 וח' אחד טורנש , הכפו.פ לפיח דהיינו קנט( ועבכ"מ- קעה ובהערה , לוג ובע' זין בע' נזו ליטרא זכרתי וכגרקנח.(
 שהשיעור איתא ~tsD) אשר סדילקאב )ברפוס שם ובחו.י , סלע בע' שכתבתי יבמה שם עיי' , בקירוב ושליש דרתם ג' או ,פשוטים
 ורביע- ררהם "1' אונקיא' "חצי השיעורים אבל , עכ"ל ורביע, דרהם ו' והוא אונקיא חג' והם פשוטים ד' טורנש ח' הוא,לריח(
 טורניר "ח' והחשבון . סלע וע' ע"ש לרש"יהוא

 לי הי' והרגה . ומוטעים משובשים סהכפו'פ שם שהגיא הדברים ויוי- ור"פ-
 קשה כי עד מאד משובש הג-ל והרפוס , התשובה כל נבנה עליו אשר הנ-ש של בחרא המהרורא בירי שאין אלא , בהםלדקדק
 ידי משכתי לכן , בהמחבר ומה בטהד"פ לתלות מהלדעת

 מזה._
 שבאגורה ר"ת ששיעור לאמר שהצה א סי' חויי ועיין קם(

 טלאו לא אך , ר-ת במקום ר"ה להגיה סבר ולכן , צורי במעות הכהוגה הסובר הוא ר"ת הא לו קשה הי' רק , מדינה לסנההוא
 האגורה דגרי בפי' גכ'ז . הוא אחר ר"ת גי לאמר רק הספרים לשבש צריך הי' לא שכתבתו מה ולפ' , הספרים את לשבשלגו

 בע' שכתבתי מה ע"פמסתבר
 זהב_

 צורי_. במעות הוא האגורה שיעור רעזכ אח"כ נוכח הוא רגם חוזי ועיין בפנים שכתבתי סטו
 שקרט ומפרש בלקן, לקן לא אבל , בקרם קרט היינו בדינרין רינרין ללות דטותר דהא , הוא מלתא חרא רכולה מפרש הפ-מקפא(
 ששרי מורים ור"ל שררי אמר שמתחלה עצמו בפני ענין שהוא והנ-ר דחוקים. דבריו ולרעתי ע"ש, הן ומשקלות משקל לנלוןולקן
 במטבע לקן )מטבע בלקן לקו אבל א( מה, ב"ס גבלי )עיין שרי בר.כ קרט, ,p'p כסף דדינר הירוש' אמר ואח'כ , ברזז ד-זללות
 מדברי אכן קסם סי' יוד-ע ובשרע שם בסוגי' )עיי' סיגים כסף או נחשת של הלקן ה" ואול' . פרי כמו דהוה משום אסורלקן(
 כסף של שהיא אע-פ המעה רגם כאן הירוש' סובר ואולי בסף. מעה שהוא ושסוגרים משמע בפנים לקמן שהבאתי והחצ"מהה-ד

 יקיר כספא וליל כמפא קדושין ריש בירוש' רסבר כמאן מזל"ז, שיעורהמשהנה
 ע"ש._
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 בספר הוא לי כמדוטה זה וכעין - , היי הח"ד איןגי
 דינר המצרף איהא שם דבהוספתא המפרש( בשםניר
 למקום ממקום מע"ש( של הדד )את טוליכו הי' ,**זהב

 יותר מע"ש( של הדינר )על עליו הונה( .)כןמשתכר
 שייך שירויח מסה רביעית רצ"ל , רביעיה שוויהןעל

 שאלו וע"ז * מפרשים עיין , לבעלים והשאר ,למע"ש
 אופן הוא )איך עבירא האיך הי"א פ"ר טע"שבירוטו
 אלפין בהרין הכא דינרא : לכשל ומשיבהריוח(

 חסשין מיהן בעי והוא , ולקן אלפין בהריןובארבאל
 וחמשין אלפין בתרין הכא לו דיהיב ומ-סקריבוא
 2000 ד"ז . ע' נותנים באן אם , הדברים וכונה .ריבוא

 , לקן עור עם 2000 נוהנים ובארבאל קטנוהסטבעוה
 יוכל ל~רבאל להעלותן שצריך ס"ק 600,000 הכא )לוויש

 זהב רינרי ר"נ על 000וי00'600 הס"ק אה כאןלצרף.
 דהיינר לקן( ס"ק1נ )2000 4260 בארבאל עבורםויקבל

 4/! שייך הנ"ל התוספהא ולפי , לקן 260% ס"ק600400

מהריו"
 וקאמר , להמע"ש לקן )1/4"260(=62,5 דהיינו

 שהוא - , ס"ק 2000 להמע"ש עביין להן שצריךהירוש'
 שכ' כסו לקן. 6%6 הוא שהדיז נסצא כאסור, זהב,דינר
 2000 אשר הס"ק הנה מה סמנו שנעלם אלא - .הת"צ

 בח"ד והנאון ז- הוא ד"ז ואיזה ז ד"ז אל שויםמהן
 , פרוטוה ליב הוא שהלקן נ' ההג"א בשמו שהביאכפי
 שהוא עליו מוכיח ששמו החצ"ם דעה וכן ,טעה
 כן וע"ע( לבן ג"כ שפירושו וכהאספר , לבן י4%0גמל"י
 לקן 62,5 אל השוין מ"ק כי2000 נמצא למעה, שוה הואגם
 הנזכר שהד"ז וע"כ 624"83=ב2000( )כי פרופוההם
 - , פרופוה 4800 השוה ד"ז סתם איננו בירוש'כאן
 אכן , צה הערה עיין , קורדיינא הד"ז הואואולי

 בירוש'. אחר פי'להההרצ"פ
 על החהרצ'פ שהקשה מה על להעירוראיהי

 ממעות התם סיירי לא דהא לעיל הנאמרהפירוש
 איהא  האסור  הרין שלפני - מהבואה, רק  והב()מדינרי
 , מוליכו הי' אח"כ אמרו ר"ו,יוע"ו  התורףבתוספתא
 - מיירי. דממעוה הרי לעיל, שהעתקתיכמו
 ולתך שעורים חמר במקרא פ"א רק נזכר .לתך

 כור כסו , במו"נ וא"פ , ג-ב הושעשעורים
 פ"ו שבועוה להך אלא בידי לך אין בידך ליהבואה
 פ"ה בפיהים רטב"ם עיוך : המפרשים כל ודעה ,סיא

 קד,א ב"ס רש"י , ה"ד פ"ב ערנין הל' ויה"חדהטיד
 תרגמה וכן כור חצי שהוא ור.ם ורך קד,א ב"ברשב.ם

 ומהא  42(. 11  )ווינער cortis 14188פ41 והירונימוסהוואלנאטא
 לך אין .,, בירך י"ל הבואה כור א מנ, שבועוהדאיהא
 לך אין ילב"י ליפרין י' בה מנורה ,,, לתך אלאבידי
 הוא ליפרין שה' כשם נ"ב משמע לימרין, ה' בהאלא

 משסע וכן מסא" המחצה הוא לתך כן מי'הטחצה
 ועיין , משא דהבאה במוגי' פ,א ב"מ התלמודכסוניוה
 טשם דסוכרח רם"נ בשם שהביא סה שם הושערשיי

 נור חצי הוא דלהךג"כ

ס*
 מפבע או ממשקל כשמדברים בכה"ק מצינו כברכשקעים

 והספבע המשקל שם אה משסטיםהרניל
 שטות סאות תטש דרור מר כהו המספר את רקוטזכירים
 המשקל שם ולא מאוה חמש המספר רק ויכרו שלאל-כנ
 ד-סו, רות שעורים שש וימד וכן סנה(, ע"ע סנים או)שקלים
  נהגו  )סאים(-וכן הסדה שם והמדרש, ההרגום לדעהנשמט

 ולפי . המשנה חכמי  גם ,  והרומים  היוניםהסופרים
 במספר עפ"ר לכן הרנילה המטבע הדינר הי,שבימיהם

 מאתים במו"נ הר'פ נמצא וכן , הדינר אל כונהםמהם
 שוה שור כחו , זוז או דיור תאוה שהי ופירושוסהם

 ס"א פ"ד ב"ק , מנה נוטל וזה מנה נוטל זה ,.,פאתים
 כה-יח  שמ"א דקרא דבלים וסאהים. . בזה כיוצאוהרבה
 היהה שאז המהרגם ידע ואולי דבילתא, סנן וסאתןת"י

 הטשקלוה גם תשבו והת"י הרניל,-והירוש' המשקלהמנה
 - . בזה שכהבהי סה סנה וע"ע לסנים הנ"ל דשמוהדקרא
 . יום ירך עיי' * יוםמהלף
 השער נחסר , בדיני סודיות ס' ועמדי neyD .מודיא

 פ"ב אם"ר דדינרין מודיא חד נז,ח, נטין אחהמודיא
 ובפסחים , מודיי מודי איהא הליה פ"ם ב"קובירוש'

 בוניום שיגר פג,א עירובין ואיתא - מודיה, : הל"אפ"נ
 רבי ושיעור קסג( נאוסא דמן דקונדיס פוריאלרבי
 סאה הא התלמוד ושאל , ביעין עשרה ושבעמאתן
 207 9/25 היא ציפורית סאה והנה דציפורי, והשיבו זדהיכא

 בחלק הביצים נהקפ:ו רבי שביסי ,לפי רק ,ביצים
 t/aoX 10'6/!25).= 207 )9/25 עוד להוסיף עלינו מכ'אחד

 דלא כיון 25,/'9 והשברים , 217 126/~9 הכל בסךוהוין
 - . בפזים ע"ש , קחשינ לא שלמה ביצההוי

 מליו"ר הוא לדעתחהל'ש השםומקור
"08)05 

~iodias
 והרומית היונית הטרה אבל לתבואה מדה שם

 סאה י  משא"כ )סקספריום( לוג ט"ז רק היהההלזו
 שהכור, כהבו ואזידר הירוניסוס נם ז-אנן לוג כ"דוההיא
 7269 דף )באקה מריוס שלשים הוא , סאה ל'שהוא

 ראי' טכאן ההי' ואולי , סאה הוא שהמדיוםנמצא
 , כח ע"ע הלח סרת טהוך 8/י היא היבש סדהשתוך
 נואף לוג, )ן24.2((=16 רק המאה רוך הוהחפפיר

 הסדביית להמאה שוה היא והרומית היוניתשהמודיא
 שהיא דרבי המודיא משא"כ לוג, ע"ע איטלקיה,שהיא

 שגם אפשר כי , כ"כ קשה לא 1 לעיל כטבואיציפורית
 טרם שקיאון בשטוה נקראו המדוק על שהוסיפואח-י

 - . ועוד[ סאה קב פוג השטות כמו עליהןשהוסיפו
 קינטרונקין בי טסמם , מוממימים בי איסרכזוממים.

 הוםפהא קדושין, ריש ירושל' יב,.א;קדושין
 ושוה איסר חצי הוא , שהמוסמים נמצא , פ"הב"ב
 תצי נ"כ שהוא רומי )98ש86( ממס אל בערכולפ"ז

איסר
 הא , רהיכא סאה הא תלמורא שאל מאי צ"ע ולכאור' , מקום סאובו נאוסא דמן , חמאה שם קונדסא טוריא כ' רשייקטב(

 לש9- רבי רטרח משום ואול' נאופא.ז- מן שהיאאטי
  (Xtyae'A קונרס זי.ג - . א"י של מרה לאיזה להשוותה ררנה שם-ט מדהה.

 הסודיא ולא נאס"א מן היו רהקונרסין רצה הקונרס, על שב נאוסא דמן לפרש יש ולפ.ז , פרי ום ,ארט'ואקקע.
_, 

המשך




