
ין מעודות-מיל שתיטוון
 ממיסו סל"י אותו גוזר .והחצ"ם , רומי .)שם(אימר
 ממם הוא ולדעהי - , חצי דהיינו רב"ם שונר)יחקר(
 טן מטרפה כמו ברהןם, נוספת ס' עם הנ"להרוסי
 הרומי, )808ום8( סמא מן ומסמא היוני, ש0ץ0קזפרפה

rt~Pאלו ערכים משבר , - 
 עירוב( )של שיעורו הוא יכטה סעודות* שתישחון

 . מ"ח פ"ז עירובין סעודוה ב'טזון
 שם , גרוגרות ח"י הוין ב"ס דמזון קם"ל אורהאואנב
 ועיין , הלים פ"א עירובין הל' הרמב"ם פסק וכן א,6,

 . פרס וע-ע בזה שהאריכו טה וש"נ, שםריספיהלירובין
 במפ-אחא פריכא רהבא לי' שדר ממרתא.3מטרחמעא
ן
 כמין עור של דיאסקאות רש"י ופי' 'ב ז ע

 קי,א כתובוה לי לטה סטרהא הפוכי וכן גדולים.זפקים
 סמרתא או שממראהא שסובר נראה עור. של טרצופין6י'

 ע' והערוך הלו; להשם טעם ואין עור( )של שקפירושו
 מאין, י' מחזיק שק.,. של שליפין הן סט-הא פי' כ'ספרתא
 כ' לחנם לא ולרעהי להלמו, שקשה עליו נם כ'וההזק
 נקרא דלכן השם טעם שהוא רק סאין, יי שמחזיקהערוך
 שלא אלא סאין. יי מחזיק שהוא לפי סטרהא הלזהשק
 לא והבבליה הסוריה ]דאפילו כ"ג גדולה סטרהאמצאנו
 פי' כ' ורב"ע מאין[ ה' דהיינו קסמפין ק"כ רקהיתה
 לפניו שהיתה ]ונראה בהים שני מתוקה מדהכליו"ר
 אל כונהו וכפה"נ בהים,[ ב' ההן סאין וי בערוךהנרסא
 ע"ב רק היהה לא היא אבל metretee, ~יאץקז*קהסדה
 268 דף באקה )עיין אתה, בת שהן סאין ג' דהיינוקםסטין
-269,וע'

 וצק"ם( )ב. מעוקבים צ"פ 1998,96 והיהה בת(.~
 מ"ב, פ"ו יומא ואיהא מו"נ,- נשי הי-פ נזכרנגיל.. איפה, ע"ע .מכלתא - . צפנם 'הולטש(-2083 בשם )הרצ"פ אחריםולדעת

 ומחצה שבעה ריס, השעים הצוק ועדמירושלים
 אלפים שהוא הספרי בשם שהביא נרש"י וע"ש מיל,לכל
 א"כ שבת החום שהוא סז,א שם בגמרא, נראה וכן*טה,
 הל' רסב"ם ועיין קסנ( שבה תחום ע"ע , אטה אלפיםד"א
 ז"ל לפידות רא"ם והנ' סט-, סי' יוד"ע ב"י ה"מ, פ"דתפלה
 אלפים שהמיל לומר רצה 4 דף זק o~b לעהיםכבינה
 * כן אאיל האטור ולפי ארבעים,נכי

 , הזמן את ומגביל סורה בתור הטיל אתומצינו
 , מיל ,,. אדם שילך כדי מו,א פסחים דאר'א האכמו
 איזה צנ,ב שם איהא הנה - ז הלז הזטן הואוכסה
 ... עולא אסר דר"ע ... ולחוץ המודעים מן רחוקהדרך

 אר"י דארבב*ח כהא לה סבר , הויא מילין עשרחטשה
 ניסן דתקופת )בינוני ביום )בינוני( אדם מהלךבמה
 , פרמאות עשרה רש"י( . שוין והלילוה שהימיםותשרי
 משקיעת , מילין ה' החמה הנץ ועד השתרטעלוה
 הלהין להו פשו מילין, ה' הככבים צאה ועדהחמה

 דיוטא מפלנא ותמיסר , דיומא לפלגא מצפראחמימר
 מעשרה אחר רקיע של עביו רי"א מיהיבי ,,,לאורחא
 , פרסאות עשרה ביום א"ב מהלך כסה תדעביום

 החטה משקיעה , סילין ארבעה הנה"ח עדומעה"ש
 מנהית סילין לשב להו )פשו סילין ארבעת צה"כועד
 ,,. רשיי( , סילין ל' האמר דעולא והיובהא השקיעה,עד

 דר"י תיובתא תהוי לימא , תיובהא דעולאהיובתא
 דף הנה"ח ועד השחר דמעלות סשסי' אטר)דרבב'ח
 טילין ד' רק דהוי ורי'א , השקיעה אחר וכן ,מילין
 הוא ורבנן , דאסרי הוא ביממא אנא איל ברששי(ע"ש
 ועי צמא )שם וחשוכא דקרמא חשבו דקא טעודקא
 מהלך וזמן היום בנבולי הראשונים ונחלקו רשש,בפי'

 הוא שהיום כ' מ' סי' ד " ה ה ה : פרסאוההעשרה
 שעות ישב ותשרי ניסן בתקופת והוא צה"כ עדטעה'ש
 י' מהלך שהוא ואחרי , מינוטין 720 ח60ג או,121שווה

 18 נ: )20/40י( מיל מהלך זמן יהי' מיל מ' אופ-מאוה
 השעה, מן עשרים וחלק שעה רביעיה דהיינומינוטין,
 בתה"ד ]ועיי מע"ב תנ'ט סי' או"ח השו"ע לשוןוכ"ה
 רביעיה מיל ושיעור ג"כ שם בהגה שכ' , קכגסי'

 שהנהות לי שכמדומה אלא , השעה סן עשריםוחלק
 במקום מזה כהבתי כאשר , יצאו סתה"ד לאהספר
 שעה שלישית חלק המיל ששיעור כ' קכז ובסי' [.אחר
 ההומן וכ"כ חד, והכל , השעה מן שלשים חלקפחות
 )והה"ד הנץ ועד שמעה"ש אחד ד.ה יא,בפסחים

 וטחצה, לשעה עולה וזה מילין ה' צהיכ( עדמהשקיעה
 הנר"א שדעה אלא , מינופין )90/5(=18 המילומזה
 שטעות הנט סי' או"ח וביאוריו ברכות ריששנו.א
 שהכריתו מה ע"ש ה' במקום ד' וצ"ל בדבריהםנפל
 כ' מ"ר פ"נ פסחים המש' בפי' והרמב"ם . קמר(לזה

 ואומר מינוטין, 24 שעה, חומשי שני הוא מילששיעור
 שיסבור , ט' אות ו' סי' פ"א ברכוה מעיו"טהרב
 ,. השקיעה עד מהנץ רק נחשבו היום שעוהשייב
 הלהין השקיעה עד מהנץ להו הפשו כעולאופוסק

 , למיל מינומין 24 יעלה מילין להלהן יב"שוכשנחלק
 דעת שהביא שאחרי , מק" תנם סי' יעקב חקועיין

 הנ"ל מיס( )= הטעיו"ט והנרי הרמב"ם, ודעההתה"ד
 דברי לבאר והאריך , המעיו"ט דעת לסוף ירד דלאכ'

 כנ"ל כי , דעתו לסוף ירדתי לא בעניי ואניהרמב-ם
 הלבוש ודעת כלום. ולא הטעיו"ם לדברי דבריו ביןאין
 לבוש ;יין שקה"ת עד מנה"ח הוא שהיום ג"כהוא
 הנה"ח עד דמעה"ש כר"י שסובר אלא , רלג מי'או"ח
 , רמז סי' ע"ש צה"כ ער משקה"ת וכן , מילין ד'הוא

 נמצא לא פיסאוה העשרה טהלך ומסיים טהחילומתי
 הוא הי"פ דטהלך שדעהו הבין והמעיו"ם ,בדב-יו
 עד למהנהית להו פשו ולפ"ז , צה.כ עדטעה"ש

שקה"ת
 א )2000 שיעורו ויהי' ב( צג פסחים ישראל נצח ,ועיין טפחים ששה בנות אמה אעפש הוא הסיל הפוסקים כל ולרעתקסג(

 נכרו שונים טילין ששני הרמ.ו( )האסיף חשכה ספק גמאמרו ח'"נ והח' הרצ-פ הח' ודעת מעטר שומה(=1120 ע"ע מ"מ660
 מחוכמים דברים ע"ש רוסי( ,מיל טע"ט 1478.7 בן והשני האטור מיל האחד ,בתלמם

 בזה,_
 גם , הגהתו שהוכיח וע"ש קמר(

 הלא ודאי ולדירי' , סיירי יהודא בדרבי ההתם , קרשו דברי להבין זכיתי ולא מילין ר' ההוא תלתא ר-ה א לג, שבת יוכתבותמה
 הוא , ההוא שהזמן כעולא שסברי אפשר לרינא אבל , בפנים שהבאתי הפסחים בסוגי' במבואר ן סילין סד' יותר ההוא הזטןהוה



טיל80
 שיעור ויהי' מילין ע"ב יב"ש, להלבוש שהוא ,שקה*ח
- 720/821ימיל  שכ' טה על תסה ולכך מינופין 22 6 

 פחות ורביעי שעה הוא ר"מ שמהלך רסן בסי'הלבוש
  18 רק  למיל שעולים סינופן %ד  )= מרביעיחומש

 רביעיה הוא שהמיל ת:פ בסי' שכ' מה ועל ,טינומין
 . טינוטין 18 רק ג"כ דהיינו משעה כ' וחלקשעה
 הלבוש יסבור דאולי , אמרהי שנים הרבה זהואנכי
 ושפיר שקה"ת עד מהנה"ח ג.כ הוא לר"י הי"פשמהלך
 והארכתי להתה"ד, כמו מינומין, 18 רק מיל מהלךהוה
 למצוא שמתהי מאד ומה , לשטתו הסוגי' אתלבאר
 שממש הנזכרים במקימות הגר"א ובביאורי בשנו"אאז"ר
 ברכות ריש להרים פיהס"ש אליבי' ר"י רברי פי'כן

 שעה וחוטש שעה הוא נה"ח עד שמעה"ששכנ"ה
 , טחארקאוו ז"ל ראי"א הג' ממור"י לידי באווטקרוב
 יא, סי' שלו ביה"ש בשיעור וראיתי הרזיה חידושיספר
 אקצר ע-כ , כן[ והלבוש הרסב"ם דברי פי' הואשנם
 ביראים כ' והרא.ם . קמה( טההם הקורא ויקחנובנה
 הוא דהיום פב"ם שבה נהנם"ר בקצרה והובא קבסי'

 ואנחנו ד-סו נחמי' דקרא כלשנא צהיכ ערטעה.ש
 וכמבואר צה-כ עד השחר טעלות ,., במלאכהעושים
 שקה"ח היינו דקיא דצה'כ סובר רק כ,בכמנלה
 ה' הוה דריי צה'כ ער טשקה.ח וכי קמןרתלסודן
 עש'ל, מילין, ל"ה שקה"ח עד מעה'ש נטצא כדעולא,מילין
 וא"ז , הוי איטתי דיסמא יביש הרב לנו פי' לאוהנה
 היב"ש שחושב סבר קכו סי' שלו בשו"ת ח הבהנאון
 הקשה ולכן לטיל( מי:וט 18 )ועולה צה"כ עדסעה*ש
 יתשובה שהיא שנראה הרא"ם על לי קשה : זילעליו
 שביעיה דסשעה מבואר וכו' בפמשה"מ דהרינצחה.
 ומחצה ר"ש  שהוא טילין ט"ו הוה וכו' שקה"ח ועדוכו'

 וטחצה שעות עשר הוי שקה"ת עד טעה"שונמצא
 הערבים בין של תמיר זטן קשה וא.כ לילה, הויואח.כ
 שעה לרביעיה קרוב הוא רביעי חסר יא"ש עדדהוה
 ולענ"ד מהלכה' הרא"ם דעת דחה ולכן - ז ממשבלילה
 עד מעה"ש היום את שחושב שאחרי קשה לאהא

 מעהזש הי"ב גם  שיחשוב ומסהבר אפשר ,השקיעה
 ובחידושי דפסחים, פ"ג עשיר בהון ~ועיין השקיעה.ער

 ער מעה"ש והיב'ש היום את חושבים הם שגםהרז"ה
 עד מעה"ש הוא י"פ מהלך שלבה'ע אלא ,השקיעה
  וחומש, שעה לצה"כ השקיעה שבין הנסן את וחושבצה'כ,
 ולהרז.ה , מינוטין  ==19,8 )792/40( סיל מהלךנמצא
 הזמן את וחושב , השקיעה ער מהנץ הוא י'פמהלך
 השעה טן עשירי והלק שעה ינה"ח עה"ששבין

 שעה רביעית ולמיל טינוטין( 66 5/11 ובדיוק ,)בקירוב
 16 ,1/' ובדיוק , )בקירוב השעה מן ארבעיםוחלק

 צה"כ עד סעה"ש הוא י'פ שמהלך ולהרא"םמינומין(
 עד טעה'ש ונשתייר , מיל הי צה"כ עדוסשקה'ח
 שאמרתי מה לפי - סיל, מהלך יהי' סיל ל"ההשקיעה
 קזוזיי מינום 20 20/85 = )720/86( יב"ש- ההוא הזמןשתושב
 ואין שקה'ח, קודם ורביע שעה כלין רביעי חסרויאייש
 אחרת קשה שלי אלא , עוד זצ"ל אא'ז לקושיתמקום
 ער שטעה'ש אומר נוותי' הראים שפוסק עולאהא
 עד רק הוה היום ואי טילין ט"ו השקיעה עדדיוסא ומפלנ" מילין פ-ו דיוטא פלגא עד ומהנץ מילין ה'הנץ

 כ' מהלך שיעור דיומא קמא פלגא יהי'השקיעה
 פלגא נקרא ולמה מילין, פ"ו דיומא בחרא ופלגאטיל
 לאפר הייתי וסבור קסז.( ז שוים אינם השיעוריםאם

 הי' אפשר שקה*ח עד ריומא ספלגא דגם עולאשדעת
 ארם בני דדרך רק , שוים הזמנים בי סיל כ'לילך
 מיל ה' סהלך כדי נטשך וזה חצות אחר ולנותלאכול
 ולא יאכל לא שאם אף , רחוקה לררך נחשב1ובכ"ז
 שיכול למי דוטה רזה מיל, ב' לילך לו הי' אפשרינוח
 חכמים דברו ולא צה,א פסחים ופרדים בסוסיםלבוא
 דברי נם , יראים בס' לזה רמז אין אבל בהוהןאלא
 ר.י ודברי , ביום מששה א' הרקיע שעיבי שאטלרבא

 - עדה, לפרש שא"א ודאי , לרם מעשרה אהדשאטר
 פלגא איתו דעולא דיוטא דפלגא הרא"ם יסבורואולי
 והוא , כן קורין אדם שבני מה אלא , האמיתידיומא
 עה"ש בין או , להשקיעה הנין בין אשר האמצעיהומן

 זה לפני הוא האמיהי יום חצות אבל ,לצה'כ
 2 סהלך עם ר"י ולדעת מיל, 2,5 טהלך עם עולא)לדעת

 שכ' רל"נ סי' כרסי לר'ם מרדכי נסאמר ועייןמיל(
 ממש איננו , היום חצי קורין שאנו שמה ודע :בזה'ל

 הגר.א פי' הגיא ה' אות ג ענף ג סי' וכאוה דר.א משנת שז-ת נדפס עתה קסה( מקומו. כאן ואי; נזה להאריך ויש מילין.ה'

 1 כעולא ה.ת ק"פ מהל' פיה פסק הרמג.ם הלוא כן לאמר אפשר איך מאד בעיני :פלא הדבר ונתב שנ"א הספרו הרמשםלדברי

 נעולא, הם רפסחים לפ"ג בפיהם-ש כדבריו שהם ק-פ בהל' הרמב-ם דרגרי בעצמו שכ' הנ"ל בביאוריו הגר-א דברי ומשתמטת" .עש-ל

  הרהב" שרברי בעצמו כ' הנזכרים דבריו אחרי שתיכף , שם משרר"א ועיי' . רר-י אליגי' כ' ברכות רישורק
  דבריש , זא"ז סוהרים

 ראיות מצאתי זו ולשטה קעו( . לזה, תירוץ מצא התם שלקמן ואלא כעולא פוסק ק"פ והל' ובפסחים כר.י שסובר משמעברכות

 בזה מאר שהאריך הרז"ה בהי' ועי' , השמטתים ע"ב הרזיה בחי' ורובם עשיר, גחון מהן קצת שמצאת' לפי אלא , ים וע"ע ,רכות

 הרפה( הת" את ראה לא ,וכפה"נ , מחדש הנרפס גמשדר.אוכן
_. 

 הרזיה בחי' הונא רנ'ז מצוה הסתיג רעת זהו ואולי קסז(

 יותר', וטעט npr ,שליש שהוא , ת:ט סי' באו.ח הובא המהרי-ל ודעת -- . שעה כשליש הוא השמשות שבי; כעת, לפני הסמ.ג,יאין
 לפזי אשר ווארשא ונדפיס , ,כצ"ל שעה שליש הוא ששיעורו כ' זהה-י מינוטין( 241 שעה חומשי תרי אל דכוגתו סברוהי3.א
 לא נוטין מ 24 אל ובפרט 22,5 אל ולדעתי , מי:וט'ן 22,5 רהיטו , משעה כ.ד וחלק רמונה, טעות והוא שעה איתא תרכגמשנת

 הבית קוווית לתרץ שכ' רכ"ח אות רעד בס" וראיתי ראם תועפת פי' עם הס"' נדפס ומחרש קסז-( - . 'ותר "מעם. קיראהי'

 וע-ט הרא.ם' דעת "וזהו שעה חוסש' כ' מיל שיעור הו' השקיעה עד מהנץ ליזם דחשבינ; דלסרא והטלא התף,ס שכ' מהע.פ

 הרגיזם לא איך תמה אני אך . עוד קושית' גם הקשה לא ועפ.ז , הנשף ומאמר , הומנים ספר מחבר דבריו פרשו כן שכפה"נ רכגאות

 )?ר מתה"ש שחושבו הרא-ם משא-כ , השקיעה( 1?ד מהנץ הוא דהיוס לסריס רק כן כתבו לא והסג.א שהתוי"ט ת-ר בעלהרב

 - . נהם לעיין ת.' הללו הספרים ואין הנשף וטאמר הזמנים בספר מזה דברו ואוליהשקיעה(



נמ14 גדי פי אגרוף-מלאמלא
 כמו , צה"כ עד סעה*ש למנות צריך דהא , היוםחצי
 לחצי קרוב הוא האמה לפי היום וחצי ה-מ"אשכ'
 שנעלם אלא , עכ"ל חצות קורין שאנו טה קורםשעה
 ולאיזה תצוה בסקוסו אדם בני קראו זמן לאיזהמסני
 אם אדרבה ולכאורה ז האסיהי חצוה הרב קוראזמן

 האמיהי היום חצי אז צה"כ עד סעה'ש היוםנחשוב
 אמרו דהרי , אדם בני של היום חצי עם טכיוןצ"ל

 כל בראש חמה שבע וחצי שש שחצי צד,אפסחים
 אח במקומו חשבו )ואולי מסוים ההוא .הזמן ,אדם
 הטה שעביה משעה וחצות , צה"כ עד טהנץהיום
 אחרי שעה חצי באסה הוא ההוא והזמן אדם כלמראש
 . האמיהי( היוםחצות

 16 ~י/* הוא מיל מהלך להר:-ה : תשכוןנבוא
 דבריו, שפ-שתי מה כפי ולהלבוש , להתה'ר - ,מינוס
 19,8 עשי- לההון - , טינום 18 ק0ח( ברכות רישולהר"ם
 לפי להלבוש - , מינופ 20 6ט,20 להרא.ס - ,סינוט
 - 5,צ2, הנר"א הסכים זה ולשיעור הם;יו"טהבנת

 24 דפסחים פ"נ ובפיהם"ש ק-פ הל'להרמב"ם
 - .מינומ

 , סיפ ע"ע הסיבםמיא - , אנרוף ע"ע גדול. אנרכי מלא אגרוף.מלא

 . פהיח של הלם ע"ע השריני. העללמלא
 עירובין יצא לוגמיו מלא טעם אם המקדש , לוגמיומלא

 יומא חייב ליגסיו סלא והשותהעפ,ב
 ויהי' )שליק( לחיכה loT~og בל"י פי' וכרב"ם מ"א.פ"ח
 בפעם לפיו ללחיך אדם שיכול מה לוגמיו מלאפי'
 לבין ליגסיו סלא בין סתלק פ)א יוסא ובנמרא ,אחה
 ד"ה תים' ר"ה ופי' הדמיון( נ' )עם לוגמיונמלא
 טפי מלא( פה )דהיינו לוגמיו דסלא , כם"לה"נ

 אהד לצד שיסלקנו )דהיינו לוגמיו וכמלא קמט(מרביעית
 הי"ן וכ' , מ-ביעיה פחות הוא לוגסיו( כמלאויראה
 חיא כמך סיביעית" "פחות כהאי שפיי קאיסנאולא
 "שנ-אח" כ' טעם אם ד"ה קז,א פסחים והתוס' .בציר
 או"ח והשו"ע . שם רא"ש ועיין , רביעית רובשהוא
 , להלכה זאת הביא יג( מע' רעא ]וסי' נ סע' קצסי'

 כ' שהר"י האגור בשם שהביאו שם וט"ז ב"יועיין
 סע' תרי"ב בסי' אבל - ביצה חומשי ד' )ההם(דבעינן

 , מ-ביעית פחות שהיא מהם , ביוה"כ שתי' לעניןט'
 "שנראה" רק כ' שהתו' משום ואולי שיעורו, ביארולא
 במקים משא"כ , לחוטרא אך זאה הביא לאלכן

 בשע"ת גם והובא ההגמ"ר אכן . להקל שהואהאחרון
 קצ לסי' וציין רביעית מחצי יותר שהוא שם גםכ'

 שיג מצוה התנוך ספר ועיין . צ;"ק וזה , הנילורע.א
 : )אצ"ל כלא כי ומצאו( שנהנו )רצ"ל "שיערוישכי

 ,/2 והיינו קש ביצה הוא אדם של לונמיוכמלא(
 על לו קשה מה אביז ולא עכ.ל, לשער, שא*אבחולה דמיירי לדחוקי צ"ע דבריו ע"כ ז בזה שייךשיעור מה א"כ , כאו"א של לונמיו ס4א סשערינןבשתי' שהרי מוכה ותמוה 11"ל עליו הקשה ובדה'ר ,רביעית
 לו ג"כ שנתנו וש"פ והשו"ע הסיר מעל יוהרהחנוך
 בטנחת הגאון אח-י נגיר שהרב רואה ואני - זשיעור
 היסב, בזה עיין לא במכיה אבל קע( הערה )ע'המוך
 שהוא זכר ולא שמהם הא על הקשה מנה"ח הרבכי

 )ואני חזקה קושי' באמת והיא , ביניני באדםדוקא
 אבל "בינוני"( מלה בדפים בטעוה שנשמםחושב

 כי שבעצטו ובפרס , מקום אין בדה"ר הרבלקושית
 "כינוני".- באדם שיער בחניך דהרבלפ"ז

 . מענה ע"ע . מענהמלא
 שיעורו אדם בידי ,,, נעשה ,,. ימאור מקדח.טלא

 שהוא לשכה של גדול מקדתכטלא
 שבעיל נקב וכמלא הניגונית וכסלע האטלקיכפונדיון
 הוא כסה . נירוניה סלע ע"ע , סי"ב פי"זכלים
 כדי ובה"א טקדת כמלא בש"א והגלגלה ..,חסיון
 של בקטן אמרו מקדח באיזה ויסות החי מןשינטל
 מ"ג. פ"ב אהלות לשכה של בגדול וח"א די"םרופאים
 טה"ח שיוטל שכדי כאן הרב וכ"כ נב,ב חוליןומבוא-
 ממקדח אפילו קטן שהוא סתם כסלע חסרון הואויסוה
 לח,א בכירוה ועיין , לקולא ב.ה והוי רופאיםשל

 בלתי הרי ואיה כ' ט' אות ובבועז . קעא( כאןובתוי"ט
 , ומחורר דק רופאימן של )המקדח ההוא הנליספק
 בהירוץ והירץ ז בי'ה ומחימיי בייש מקילי יהי'וא"ב
 החי מן שינטל כדי בי"ה דטדקאסרי י"ל : ב,ה"להב'

 טריפיה לענין מד-שא בי איתשל דכד מוכתוימות
 דקושיתו והפלא עכ"ל. לחום-א, ~*?e להו דהויאיתשל
 דלעולם ותרצו שם בכורות התלטוד קושיתהיא

 סתם מסלע גדל רופאים( של )ואפילו קמןטקדח
 מלמעלה(. הוא ורחב עב ומחודד דק שראשו דאף)ועכ"ח
 - 1 כההלמוד שלא ומהרץ עצמו סד;ת מקשהואמאי
 רישא דע"כ בעצטו, שסיים כמו דחוק שהירוצוובפ-ם
 ובדפוס - )כצ"ל נב,ב כתלין איתשל מומאהלענין

 . בסקוסו( שלא הלז המ"מ העטירושם
 מקדח. מלא ע"ע . שבעול נקבטלא
 שבת גדי פי כמלא עשבים ... ההוציא נדי. פימלא

 פי ממלא בציר דה"א ושש , ס"דפ";
 והיא גדי פי אמלא כ' מ"ב פי"ב וההפי"שטלה,
 אלא בנמרא זה נאמר דלא הימא וזהו גרוגרתכשיעור
 אמה דקאי שתקנו ראיהי חדש ובדפוס פלה, פיאמלא
 שערהי וכבי קלה, ביצה לבשל כדי לפ": התםדאיתא

 , אחר באופן רבריו מפישיט יש אבל . הנ"ט סי' לאו"ח ובביאוריו בונו'א דבריו אה הגר"א שפי' מה לפי הייוקפח(

 לוגמיו( שהי ,טןא לוגמיו מלוא ב.ש מוס תני א',קא ה'ב פ.ח 'ומא בירוש' מסט( .- 1;ור ומשרר-א הרז-ה הידוויעיי'
 שלא וכ' הח:וך'( "מתת בשם זה כתב ירק הלל. התוך דברי שהביא דרה-ר ;' ק;( . וצץ-ק כר.ת דלא והוא ע.כ,ברביעית.,

 הדבר ואין עכ.ל. כן ומצאו בא-ב שיער רהח:וך לי "נראה. ועץ שסרם ;ד כלום העלה ולא כדרכו ופלפל כביצה שהוא מג-לידע

 ויה שיעיר האי מ:.ל ההרך ;ל תמה במ:.ה תגס וראיתי בפסם. כאמור שיערו. "שכבר שכתב החנוך כלשון ודאי אלא "נראה-רק
 וכסיע האיטלק' כפיריון שה:" למכה '2ל כסל; מפרש פ;א.מ בבכירות רמות, מה-ה שינטל אכרי כ' וברא-ש קעא( - .תימא
 - . הגא איכא דמוע" ומם לשי( אשר תרבה ווילנא כרפוס )כ.הנירונית
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 משמע לא ימ,כ, יז,ית, הציונים ממדר אבל סדעהיכן
 הככב ציון זה ומה הרב כ"כ כבי דא,כ ועוד ,הכי

 תדש.- דבר על אצלו שטורה ההפי"שבדברי
 . פרסה ע"ע פרמה. רוחבטלא

 כדי ח"א , לפונייון איסר בין שיכיר כדי .מלוזמא
 של למלוזמא מבריא של מלוזטא ביןשיכיר

 כ' והערוך טשקל שהוא רש"י וכ' ב ננ, ברכוהצפורי,
 פ"0[ג0" מל"י שהוא ההצ"מ וכ"ד ממבעפירוש

 געפיאגם
 טקח"0ע נוסיזמא סגיה והמשביר ן טבועה ממבעורצ"ל
 של מפבעות מעם משונות שהיו ועכ"ח , סינץגעלד,
 פי' ולולא כ' והח"ק , ציפורי של ממפבעותכבריא
 דחוק ולדעתי , הפיל מדידת מימןכאילענצאעער 61"ס"ן,[" ל"י אולי מלוזמא כי אומר הייתירבינו
 בטקומי, שקבוע דבר בהכרת האור הנאה להלוהורחוק
 יחזקאל במקרא פ"א רק נזכרה ובל"י טשקל, שם .נמנה

 ב-סט, עזרא ז, י- מל"א אז"פ ובל"ר ,מה-יב
 שתי ה,א בכורות המבואר וכפי , עב ז-עאנחמיה
 נ' בה קדש ושל קעב(, שקל כיה בה חול של היוסנים
 שתוה קדש של על הוסיפו יחזקאל ובימי קעג(,שקל
 נאמר כן כי , שקלים ס' קדש של המנה והי'מלבר

 עשרה שקלים ועשרים חמשה שקלים עשריםביחזקאל

 ושקל סלע ערך ועייי קעת לכם יהי' המנה שקלותמשה
 עליהם הוסיפו ואח"כ מעה, כ' בני השקלים היושמתחלה

 יהזקאל של מנה ]ולפ"ו שעה, כ"ר בני והוי מעה, ד'עוד
 אכן . מעה[ כ' בני שקלים ע"ב 20( 24: " )60 אח"כהיתה
 הוסיפו יחזקאל בימי אתת פעם דרק שם, בכורות תוס' ,י"ס
 של המנה נהגדלה ועי"ז שקל, לכל מעה ד' השקליםעל
 משסע וכן בנ60[, 20 60"24: ]כי שקלים ס' על נ' מןקדש
 שלפ"ז עג,-אלא סי' לראשונים זכרון בשו"ה הגאוןדעת
 )עיין מעה כ' בני כ"ה חול של סנה יחזקאל חשב לטהצ"ע

 של סנה הוה השקלים על דאומיפו כיון הא קעב(הערה
 סדים ואולי - ז סעה כ' בני שקלים ל' )26"20:24(חול
 )שבחמשה הא ל"ל השקלים( נתגדלו יחזקאל )שבימיהא

 , שם בכורות ועיין חול(. של למנה כונתו שקליםועשרים
 , שקלים עשרים וד"ה והשקל ד"ההום'

 מתחלה : היו שונים שמנים מהאמור לנווהיוצא
 )26"24:20( שהם שקלים כ"ה חול של המנההיתה
 נ' דהיינו הי' כפול קרש של והסנה סלעים, 20כב5/6
 הסנה על שהוסיפו ולאחר . סלע 41 2/8 שהןשקלים
 שקלים ס' קדש של המנה היתה יחזקאל בימישתות
 חול של והמנה קעה( סלעים 60 24( 20: " )60שהם
 קעי(.- סלעים כ"ה שהם שקלים ל' , חז"ל ביטילכה"פ

ולמד"ס
 של מנה היינו שקלים ועשרים חמשה דאמד והא יחזקאל בימי כזו סנה היתה בבכורות והתוס' ביחזקאל רש.י ולרעתקעב(

 רנרי דהיינו שיט זהב מאות ולש ט-סו בדהי-ג כתוב מנים' "שלשת שם האמור בענין כי , במלכים נזכרה שכגר ואפשר .חול
 זהב רנרי וק' כסף דינר משל כפול משקלו הי' זהב דד'נר שלממס אלא שקל. נ-ה דהיינו ד'נרין, ק' המנה נמצאתזהג

 זהב שקלי מאות שלש היצו זהב מאות ששלש ולמרס . שקל נ' גנות קדש של מנים הללו המנים יהיו כפף דינרי בר'משקלם
 11 למנה יכר שיש ראמשר ריטל וע'  לקמן  ועיין זוז, מאוח ר' או שקלים, מאה גנות הללו המניס שיהיו עכ"ח והב( ע')עטו

 להעיר עלי ופה . המזרחי מדגרי וכ"ג , משה בימי כזו מנה הי' שכבר משמע , שם בכורות , רתלמודא מלשנא קעג( ,-גירושלמי
 אשר דפוסים בכמה ועור תרכ"ו ווילנא נרפוס )כ"ה כפול שהי' תורה של מנה הוא שקלים וכ"ה א נ, בכורות המהרש"א. שכ' מהעל

 מהן )יהזקאל לכם יהי' המגה מנה בע' שכ' לרש"פ חנינא רתמיה ומלתא קער( - . רמוכח טיס והוא לפני( כעת ואינם ,ראיתי
 שקל-ר' ס' שהוא מפורש שם בקרא הא כן לאמר אחשר ואיך מנה מאתים רנותינו אמרו ומזה , זוזים מאה שמשקלו ליטראפי'
 ליטרא! );"ע 111 ר' היא שלו שהליטרא דאפשר כ"כ קשה לא עליו אבל . זוז ק' מנה באמרם רוצים ז.ל ורבותנו ליטרא שהואבו פרשי ובבר  ו_ט( ימלכיא מגים שלש וקיבוצו ליטרא  אומר  שאחה  גמז 'רוע משקל מנה כ. הוא שגם לריא'ג במה"ש ועיי' - זזוז
 שהיא וכותב , יחזקאל של מנה שמזכיר רש"פ אבל קענ( הערה )עיין הול של מנה שהוא וסובר , קאי שזכר רמלנים אמנהאו

 ובעה-ש - קאי קרא רהאי אמנה רק הוא גם ובי , רמלכים הקרא נדפוס ש:'טמט שכאטר לא אם לישב א-א זוזה מאהליטרא
 ר"מ והיצו שתות יחזקאל בימי והוסיפו היי כפול קדש של ומגה זו, ר' והיינו שקלים ס' הי' המגה כ' , טובח הניל מיחזקאלכ'
 מה שקלים ק"כ הי' , הי' כפול קרש של מגה ואם , שקלים ס' הי' חול של שמנה משמע לשונו רמשטחת מגומגם והלשון .זוז

 לאינו :תן עכ"פ , ברוחק הלשון ליישב יש כי ואם ר-מ1-. ואח-כ , זוז ר' הי' מישקלה שכ'  זה מה גס , איששכאמת
 , שם בכורזו; המפרשים ויתר ורש-י , מעה 1' גני דינרין ר' והיינו קעה( _ . ולנלבלהחשנון בזה לטעות מקוםיורע

 , מסה ה' גני קטנים לדינרין שכתתם עביה וארכ;': מאתים יחזקאל וקל מאתם קרש ושל רינרין מאה תזל של המנה אתוכחשבו
 הוא ;כ,פ , כזה דהר מצינו שלא דחוק היא כי )ואט בסוגי' שם כמבואר מפרשי קא שתות עליהן שהוסיפו טרם שהמנותאחרי
 מתקאלי בה רמנה  לו וקם כ' ;ג סי'  לראשהיס זכרין וגשו"ת - .  בעומאן לסימנא  רערין יקטו ואולי ,  ווו ע' ריש  ,ועייןמוכרח
 )והמו"ל ר-מ והאוי מגה לי' ומשוי' שיתין פראטי' יהיב קא ויחזקאל ... ששדנג מווקאלי מאה[ גז חמשה דהוו הקרש בשקלהאו'
 של מנה למהוי מבעי והו' ששנדג מהקאל' דעלמא דמ:ה משום הי' כפול קרש של שמנה ... שמ.מ דששדנג מתקאלי מ"ר[הגיה
 לא השיל הגהת וגם , סתומים והדברים . עכ.ל , שהית המטבע על הוס.פו שמ-ס קק"ם לי' טשוי מרקא ששדנג קיקקדש
 והוא -- ששרג מתקאלי ק' חולן ,של רעלמא דשה ששדנג מהקאלי ]240ן ר.מ 'חזקאל( של שקלים ןם' והאוי : שצ'ל ולינאדע,

 מווקאל הא , ששר:ג מווקאל ר"מ יחזקאל של ומזהן ששדנג מתקאלי ק' חול )של שמנה יאמר איך לי שקשה אלא הטל. רש.יכחשבון
 ת"ל דיחזקאל מנה של ו[הר.ם חול של טנה של דגר )הק' משא.כ מעה 1' בן דינר , שם הגאון בדברי כמבואר הואששאג
 שכתבת. :ה ולפי קעז( - . האיטלקי מנה וע' א נ, ככורות ועי' . לעיל שכתנתי וכמו נקרא התם כמפורנו טעה ה' ננ'שהם
 ש:.ם הטה כ' פו"ב להעברים וביוס.פון אונקיות. -15 )ח,26.0( זו מנה תה" אונקיא 0,6 הגאונים לדעת שמשקלו V~Dבע'

 המטבעוה( על ,בפרק הה'צ העיר כבר ריטל 5,? שהמנה שכ' מה והנה . הריטלא ורשים אונקיות יעשה אשר , הוא וחצירטלין
 לו שאין דבר הוא אונקיות 60 הוא ווהריטלא שסיים טה אכן 52( באקה )ועיין א ז יד, קדמוניות להרומיס היוסיפון ע.פוכהוא
 שהשב , להרומ' חיוס' בשטור גם רבים נתקשו כגר והנה . מסתבר( לא בזה הה'צ שכ' ,ומה , כזו מליטרא נגמענו לא כי ,וסחר
 1' בתת קלות הן להרומ' היוס' של הליטראית כי סובר להעברים שהיוסיפון נראה ע"כ , שם באקה עיי' ליטרא, 2,5 הטהאת

 לשחור מכיון אונקיות ט"ו המגה וההי' . הייטל .שבה' אונקיות, 'nPY  אשר : ל וצ בדפוס נפל קטן טע-ת וכי , לוג ע"עאונקיות,
 .  שקליו ס'  שהיתה יחזקאל של לחמנה  לרומים  היוסיפון שכו:ח י" אבן - . אתקיא( ע"ע , שזוח שלהם האתקיוח  אך ואםרעאוגיט



מנה
d(g

 על ואח"כ המנה על מהחרה ב"פ שהוסיפו51מד'ם
 - סלעים. ס' בה סנה אח"כ שהיהה אפש-המטבע,

 לזטננו קרוב מצאו נמרוד בחרבות ,הערה
 9600 בה מנה אצלם הי' כי ומצאו , שונותמשקלות
 כפולה דהיינו ג"פ 19200 בה טנה גם , פאריזינראן

 הבכלים אל ה-אשונה את מיחסים )וח"א ,טהראשונה
 של הן ששתיהן אפשר אך , האשורים א) השנעואה

 הע , העברים אצל כסו , אצלם גם צי , אחתמטלכה
 הסרת אל משתית הללו והממה , שתותן משקיהב'

 להגאעים שהסעה בארת דבכ"ע פעם, שני עלהעב"ם
 והסלע ג"ש, ש"כ ש2ז6ח השקל והוה נ"ש ט"היא

 שקלים מ בת הסנה ומזה * נ"שע2ז6ו(=:שפ"ד
 ר והסנהבת נ"ש כ"ה:=י8000 והבתש6י20ט=16000

 ום?תה כ"הי=;9600, והבה ש6"384(==19200סלעים
 הפאייד הגראן היא הגאונים של שהשעורה המאאם

 מכוהות סלעים וכ"ה סלעים נ' בנות הטנת;ו;ה"נה
 שהשעורה נימא ואם , והאשורים הבבלים המנותאל
 דרהם אונקיא (y~y פאייזי נראן 1,2 היא הגאוניםשל

 שקלים וכ"ה שקלים נ' בנות הטנוה ההיינהושעורה(
 21,ו"8000( וכן )1600051,2(=19200 כי , להןטכוונות

 - . 8600=כ
 כמו מנין בהור , הר"פ המנה נזכרה בם)"גגם
 פ"א כהיבוה , טנה ואלטנה מאתים כהיבתהבהולה
 דהיינו צורי וי; מאה לי"א ]:הם זוז סאה וביינומ"ב
 של מנה 1,8 דהיינו מדינה זוז מאה ולי"א חול שלמנה
 מלה על כ' ורב"ם . ע"ז סי' יוד"ע מו"ש עיין ,חול
 מאה טשקל ורומי בל"י ונאמר וז"ל , בכללמנה,
 למאה אמרו דרכמא משקל זיז למטבע ובהיותדרכמון

 מרינה מנה הוא דאלמנה שמנה יסבור ואם - , מנה111
 כזוז משקלו הי' מדינה זוז דנם כהרמב"ם שיסבירעכ"ח
 משקל ובהור 1 בכ"ע[ ועור איסר ע"ע )=דרכמא(,צורי
 )וכ"ה דבלה מנה ס"ה פ"ח פאה דתנן האכמי

 רינרין, סאה משקל שמנה הרב וכ' מ"ח( פ"הבתובות
 של מנה ג"כ והיינו , צורי דינר כמשקל כאו"אשמשקל
 משקל בכאן פירושו רכלה מנה או המ"ש וכ"כ ,חול
 מאה והיא מנין לשון מנה ואלמנה כנון בס"א אבלמנה
 מפני אלא סנה המשקל נקרא לא כי אהד והכל711

- שבו הירועמספר  הרב: שסיים מה אדע שלא ]אלא 
 )עשרים כדכתיב נרה כ' והשקל שקלים ס' הואוהסנה
 שקלים וחמשה עשר-ם שקלים עשרים השקל(נרה

 בשרש ז"ל מרר"ק לבם יהי' המנה שקל וחמשהעשרה
 לעיל( עיין 41 2/3 )4( אל עולה זה רהרי עג"ל. ,מנה
 דהוא קשה לא הרד"ק ועל - מאה ולא זוז 166:=2,5

 )רקרא( שהמנה כ' וע"ז קעי( בקרא שנזכרו המניםהביא
 זכרו ורז'ל כ' ואח"כ ן מנין לשון מנה יכי שקליםס'

 שהיא טשקל בענין במקימות  חול( של ~צ"להמנה
 מנין בענין ובמקומות דבלה מנה באמרם ,הלימרא
 מאה והוא מנה ואלמנה מאהים גובה בתולהבאמרם

 ספני אלא סנה המשקל נקרא לא כי חד והכל111
 הרב אכן , נכונים והדברים עכ"ל שבו הירועהמספר
 יחזקאל4 של מנה כלל זכר לא נם הסרר אח הפךבמ"ש
 והסנה וצ"ל הוא טהד"פ ואולי , ההבנה קשי דבריוע"כ
 זכר ענין לאיזה אדע לא לפ"ז אבל - יחזקאל"עשל
 רמשקל דבלה מנה או בשנו"א הנר"א וכ"כ כאןן,אוהה
 ואם ה"ח פ"י מה"ע הרמב"ם וכ"כ , זוז סאה הי'שלה
 ק' רהיינו , סלעים ב"ה ממשקל יפחיה לא הדבלהמן
 אטר מ"ח פ"ה כתובות בירוש' דאיהא הא ועכ"ח ,זוז
 בני הם שהריטלין היינו ריטלין ארבע "מנה" מנארבי
 הוא שט"מ יותר שנ"ל מה או - . ~IQP) )עיי' זיז,כ"ה
 , ליטרין( : ]או ריטלין ד' "תנא" אר"מ בפאה כמווצ"ל
 ע"ע , הרסב"ם לשטת כן להגיה לי מסתברובפרט
 . וריטלליס-א

 הוא דבלה סנה בי וד"א, בש"א בדה"ר, דעתאכן
 מק.ם בשים דוגמתה הוא מצא שלא )אף זיז מאותה'
 ליטרין בר' ר"מ כוונת וכי ריטל( וע' קעב הערהועיין

 קב מנרוניית יהנו למה דאל"כ , זוז ק' בנוהלליטראות
 רק ודבלה זיז( ק' בנוה מנה ד' אי ל:גין ד')שהוא
 עש"ל דז מאות ר היא דהכא שמנה ועכ"ח -- ומנה
 ,ae דכהימת השם"ק את הביא שכעצמו מלבדאבל

 סיבות סהאנים בימיהם נעשית היהה דרבילהטתירץ
 הניגרות יעשו שמהם התאנים משאר ייהרושמנות
 של שהתאנים להחלטתו נם הנה , שיעורן  פתחולפינך
 בהלמ:דן מבואר כי , קשה לא at~w וגרינרתרכלה
 , בסרה לגרוגרות האנים בין נ"מ שיש ב נר,מנחות
 D'-Wp שנכנסים נמקים שם רש"י שנ' מהולפ"

 יכיש וממהבר , תאנים עשרה רק יכנסו לאגרוגרות
 לפי לדבלה נריגיות בין במרה נים יש רכןהוא

 שמקב ואפשר , יחד דרוסה והדבלה פרודותשהגרונרוה
 זהו "ואולין . דבילה זיז( )ק' מנה רק הוה לאגרינרות

 קאטר, קכ "דמשקל" בעש"ק התה דסתרץ טא; כינתגס
 וכמו ממנה, יוהר הוה לא גרוגרות קב רטשקלדרצ"ל

 ק;ח(שבארתי
 זוז( )160 סלע ארבעים בת טנה בהלטודוסצ'נו

 מנה רב אמר , שהן כל וכטה איהא ב קזוזןדבחילין
 אחת סלע ונוהן ששים אמר ושמיאל ...ופרם

 לנהי
... 

___ חרב ... בששים אסר רב רה"נ אמר דימי רב אהאכי  
אדרב

 משמע שם הרר"ק מדברי ק;1( מכוון. ליטרא, 2,5 -כ )30/12( שהם אי:קיות, 0ה )60"2,י(= הוה לשקל אונקיא 1,2 לחשבוןאשר
 שקלים_ ס' בנות הן דמל-א המני: שגםקצת

 ארבע בנות ואו סאתים בנה או מאה בנות או שהו מדה"י, קעב, בהערה הוכחהי וא:'
 אחרי ,הב ריגל היינו ברה.י תזכר .שזהב. ואפשר צורי, דינר ר' רק ג-כ הם הנ"ל רקרא שקלים שס' כתבתי שכבר אלא ז דהרמאות(

 בטלכים כמו טסים שלשת ולא זהג, מאות שלש לוון בדה"י הכותב תפס זה מם;ם ~ואולי מעה ו' בן :ר די רצ.ל שתות עליושהוסיפו
 כ, ובדהיה , וליטרא לוג ע"ע מהתאנים קלים הטים וכי , מים קב כמשקל גרוגרות תותן שכותו אפשר כי "אולי. אמרתיקעח, 10(צן(.- 60ץ20 גם )ניבן מצה כ' בני שקלים ס' .1200( 200 . -6 ) מצה י' כגי דינרין הייר' ושפיר המ.הן גתגרלה כבר שנימיומשום

 איגרא ,הקג(ז הכלי לכובד קצוב משקל יש דוכי , כן לפרש קשה ולענ,ר . הכלי כנגד בשר ארם שיקל כח ביצה כאטרמיהוא
 "גנגר' המלה נמצאת לא נשם-ק אכל כפירושו. משח; )ע.ש( הרג שהוותיק הקג "כנגד" ןוטטל'טו

_ 
 , מ' הערה ו;יי'

-  



סבה84

 דהוה סלעים מ' דקאמר מנה טאי .., קשיאאדרב
 דבלים ב"מ התוספהא שם הובא וכן . בששיםלו
 הפרה מהורה רמונים שמקבלה אע"פ חדשה חמת ,פ"ו

 בסנה טארבע אחת שתי של כפק;יות ,. שיעורהונקרעה
 - סלעים. מ' בה מנה לפנינו הרי , סלעים ארבעיםבן

 משמע איזה פרשו ולא מהם "סלעים" ראמרוומהא
 . קע".י צורי סלעי המקומית ברוב כמו רהיינוקצה

 ההי' אונקיא חצי משקלו צורי שסלע למד"סוטעתה
 אונקיות. י"ב בה לימרא 1 2,8 או אונקיות כ' הלזוהמנה
 החצ"ם שהביא כסו , הרומים אצל נם היתה כזוומנה
 אונקיא 0,6 הוא שהמל; ולמד"ס . - ע"ש הת"נבשם
 לזה ואולי , אונקיות כ"ד = 0,6( ן ,40 סלעים הם'יהיו
 לעיל(, )ע' ליפרין או ריטלין, ד' מנה שאמר מנא ר'ביון

 כ"ר בת סנה היא , קאי שעלה דההם דהמנהדדעתו
 )ע"ע אונקיות ו' בת היא שלו הליטרא וכי ,אונקיוה

 . אונקיות .כ"ר הוי מהן שד' קעו( והערהלוג
 הם הנ"ל סלעים שהם' מ"א פי"ז כלים הר"שוכ'
 - זא? . שיעורן ביאר לא אך טעמי'( (w"v גלילסלעי
 שימכור עכ"ח , צורי מלעי דהם שכהכהי כסונימא
 סלע כפל הוא גלילי( מכסף פ"ש )שהוא יהודאדמלע
 או )דנים הלוג טשקל ולפ"ז . יהודא( זיו );"עהר'
 זוז ר' שהוא , ה"ר פ"י תרומיה בירוש' שנזכרציר(
 הלימרא וטשקל , צורי זוז ת' למשק" שוה יהי'יה-דא

 למשקל שוה תהי' יהורא זוז ק' שמשקלה שםמנזכרת
 למה רא"נ , כן לאמר רא"א כ' וברה"ר - . צורי זוזר'

 )לפ"ח שהוא גרוגרות קב שיהן ס"ה פ"ח פאהאמרו
 רק יתן ומהדבילה , זוז מאות ם"ז ללוג( זוז ת'האמור
 ח' דהיינו ליפרין ד' רק מנא לר' אפילו שהיאסנה
 . כונהו( כנראה זה כי ב לב, דף )עש"ל - 1 זוזפאות
 מלפי' יותר הר"ש לפ" לו קשה מאי ארע לאואנכי
 שיעור פירושם לפי הרי . לעיל שוכרתי המפרשיםשאר
 לא עכ"פ הוא שהלונ הירוש' )עפ"ח הוא נרונרותקב

 משיעור פעמים ח' והוא , זוז מאוה ח' זון( טר'פחיה
 וב"ש . ז.ז ק' רק פירושם( )לפי שהוא דבילהמנה
 , זיז מאות מ"ז שהיא נרוניוה קב שנוהן לפרששנוכל
 לר' שהוא , מנה דבילה משיעור פעמים ב' רקדהוה
 יאמר ואם .- זוז מאוה ח' דהיינו ליטראיה ד'מנא
 יחלקו דהם , לו קשה לא ממפרשים שאר דקלהרב
 ובין , הרברים שאר כיבד לבין הציר א. הדנים כובדבין
 הקב לבין פ.רי צ שחוא הנ"ל דהרומיה רירוש'לוג

 לא,ב דף אצלו );יין מדברי שהוא הנ"ל ובהוביהדפאה

 לא הרעש על רגם ודאי א"כ ולימרא( לונ ע'ואצלינו
 ושנה כ' והרב , כן שטחשק אפשר הוא דאףהקשה
 איני ואני * תמוה וטעמיי מאד תמוהים הר"ששדברי
 . בזה תמהון כלרואה

 סלע שהוא סלע דמתם ראי' קצת ישולי
 ר' דאמר הא על דהנה . נלילי סלע הואצורי
 וחצי( שלע ל"ז )שהן ופרם מנה רה"נ בר"פדוסא
 וכבר , סלעים וחמש שבעים שהם בתיספהאאמרו
 תירושי )עיין , ז"ל הראשונים הדברים בפירושנרחקו

 שהסלעים י"ל האטור וע"פ ,הרשב"א(
 ש~

 ההומפהא
 דאע"פ התוספתא וכונת , וגלילי צורי סלעיהם

 ופרס מנה - , נלילי , צורי הוא טנה סתםשעפ"ר
 )יהנאונים צורי מלעי ע"ה דהוי , דיהודא הםדר"ר
 הוא יהורא דסלע כהרמב"ם, סברי אולי זה, מפירוששנרו
 . צורי(סלע

 שם(, ברשב"א )הובא מ"ג פ"נ עדיוהולהראב"ר
 נ' דהיינו היתה שכפילה קדש של טנה היא דר"רטנה
 דאיתא כמו סלעים ע"ה ופרס מנה הוה ושפירסלע

 סי' ויתרי והמחזר מח סי' הכלבו ולדעת - .בתיספהא
 מנים קטרת לענין ב ו, בכריהות שנזכרו הסנים גםע"ז
 וכיה חיל של מנות ב' מנה בכל שה" הם קדששל
 אשר לעמברנ דפוס בו )ובכל , ויסרי במחזר נכיןעל
 הא ואולי טהר"פ( והיא טניס נ' איתאלפני
 אי , רימלין ד' מנה ובהובית( )בפאה מנא ר'דאמר
 רויקס"פ לרעת היא אשר נליל של לרימל כונהוליוויין,
 לימיין ב' הללו ליטרין בד' והוי , צורי ליטראחצי
 מנה הנ"ל ודכתיבית דפאה דהמנה דם'בר וה.א .צורי
 שאליבי' כ' הוא שנם שם, בדה"ר ועיין . היא קרששל

 לו ר"מ דברי בפי' אך הן, קדש של הללו הסמהדרש"י
 אחרי'.- נוסח דעהי א.ן אשר אחרתדעה

 %רעה שהיא המשחה שמן של הנשמיםומשקל
 א ה, כריתות רש"י )עיין בשקלים והפיסקיםהמפרשים
 כר ל-:נ, שמוה תר"י ב'( הל' פ"א כהמ"קורמב"ם
 וחמשין מאתן בושם.,. וקנסן טנין מאה חמשמור..
 ... וקציעהא , טנין וחסשין סאתן ... בושסא וקנהמנין
 א,חא מפורש הרי קצת הימא וזה , מנין מאהחמש
 לים שק בירוש' נם כי ואם הקדש. "כשקל" בקראהתם
 שמפרש אפשר הירוש' אבל , מנים ... שהן איהארפקו

 הקרש "כשקל" : הרנם הת"י אכן , במשקל כמו"כשקל"
 הקן הראשין שבטקים הב' בת"י ועיין . דקודשאבסלעי
במקים_.__ הא' בת"י שכ' שמה לי ]וכמרומה , דסלעין מאהחמש

 צורי רחולין סלעים רהני וראי הא כ' ו2רה'ר , בתים לקמן ע'" , צורי סלע חצי כמשקל שהוא סלע להוציא רצו:'קעת.(
 סרב תקשה ולא שבצורי שמחית דהוי .בסדינה" וששים סלע דאמר רשמואל והא צורי ופרם מגה דאמר דרב הא נ.מא דאל.כהן

 * עכ-ל הוא וברור הוא פשוט כי ודוק מדינה סלעי משוי יותר שהוא מששים א' שיתן צורי סלעי וחצי( ו? מליז ,ד(אפשר ...אדרב
 נ'פ אין שבמשקל פוסקים והרבה הרמב.ם שדעת הר.פ כתבהי כבר אבל , שהקשה מה הר"ש על להקשוה כרי זה שכ'וע.ש
 , הם גלילים ר2 של ופרס" .מנה ש;כזח , הרב דרך על להיכיח נראה הי' ולי . הר.ש דעת כן ואולי מרטה לבלע צורי סלעבין

 ג' דהוי הס דיהזדים גימא דאי נפנים( לקמן ,עיין הר-שכדעת
 מני_

 הפ שמואל של וששים דסלע נימא גליל( סלעי ע'.ה ) גלילים
 ררב ופרס" "דשה שמ"מ אלא יותר, ועור גלילי( סלע )שהוא נתינה כדי סלעים( )בע"ה רב משיעור מששים בא' יש ושפיר ליםגל

 יותר ולא פחות לא אך שיהיו, איזה )יהיו סלעים רושים רב רכונת ל"א בשם בששים ד-ה רש"י שפי' מה שלפי אלא הם.גלילים
 הר.ש( על תמיהתו נוסדה על" )אשר ה:.ל גדה'ר הרג הוכחת גם גרחתה ובזה , לראיתי מקום אין , ברה'ג חייביםמששים(
 כאמור. "ששים* מהשיעור היא ההלמוד קושי,ז דעיקר אחרי -__ מכ,צ קל נוינה דכסף הר"ש רסובר :ימאאפילו

_ 



כןנ אימלקימנה
 בסלעי סילעין מנין מאה חמש האחרוןבטקים
 בתרי"א וכי תרי"ב. עם תרי"א תערובוה הוא .קודשא
 בי . סילעין תקן וההרי"ב סנין מאוה חמש כהובהי'
 לא והשאר ן מגומגמים הדברים שלפננו הגרסאלפי
 מנה )ע"ע מקן לשון שהוא אפשר כי ואם הוא. נםהיקן
 בקרא, דחסר כסו הטשקל שם וחמר רפה( והערהצורי
 י לסלעים הללו במנין כונהו ואולי . רחוק הואבכ"ז
 שקראו לחה"ע מצינו כבר כי זה דבר הפליגואל

 נזכרת החהרצ"פ ולדעה , לימרא )סלע(להסמאטר
 נרדפות ולימרא ומנה , )ע"ע( בהלמודן גם כווליטרא
 בולגאטאוו הת, שכ' מה שלפי אלא עוד נולא ,הן

 , קאוועדאני בשם 160 דף .XPeBaeeB 11י086אבספרו
 גופא )מנה( 5עק ופלאוומ פאללוקס הח'קיראים
 בעצמו היומיפון וכי , לסמאטר השוה זהבלמטבעה
 להסהפק- יש כי כן,-ואם אוהו קורא לג ב,קדטוניוה

 השוה ,הב לטטבעה כונתם נה"י-אולי הספרים איןכי
 )ב' סטאטער כב' "משקלה" והוה , לסטאטר"בגדלה"
 נעלם אשר , השם טעם שפיר אהא ובזה ,סלעים(
 בטחירו שוה סלעים ב' משקל זהב כי , הנ"למהח'
 אבל . דינר ע' עכ"ז , מנה רהיינו כסף סלעיםכ"ה
 האדרכמונים אה העהיקו האלכסנדרית היונית ןעהקה בגם

 נם חה"מ שכחבו מה לפי והרי יתק ב-סםדעזרא
 -320 310 רק הי' לא כבד היותר הפרסיהאדרכמון

 הרמב"ם שכתב ומה - . השקל יכטשקל" והיינו ,ג"פ
 כבי , סלעים ב' משקלו הי' שהדרכון שקליםריש

 דרכון על וקאי , לשויו שכונהו צח בהערהכהבהי
 המנים שגם אפשר לזה נסכים ואם , שם[ שהי'הקל
 ק"ק באמת כי , סלעים הם הנ"ל דשקלים ירוש'של
 טאוה וחמש אלף של המשחה שמן כ"כ עשהכי

 - .סנים
 , טעה רק שהוא סנה בה.י נמצא רב"םולדעה

 השקל גרה עשרים על הי"א בשם טן בע' הביא בןני
 אשר פעמרקוב ]בדפוס סלעא מנין עשרין ל-יג()שמוה
 נראה לו"ק החכמים טדברי אבל . מעין איהא ,לפני
 היא הח"ל ולדעת י כן[ דנרסא היהה לפניהםשנם

 אצל דונמהה מצינו כי מעות זה אזן ואולי .מהד"פ
 באקה ע' , ליטרא - )טעה( להאבולי שקוריןהה"ע

 כסף בערך אמרהי וכבר בכ"מ אוד txix 1 8.חץ,
 קם,-  הערה ועיין הן, נררפוה  וליטראשמנה
 פ"א שניעיה באיטלקי מנה ששים * אימלקימבה

 היא האימלקי שטנה כ' הרים .ט"ב
 צורי זוז הוא הלז והזוז קעי ג"ש צ"ו בני זוזסאה
 הל"ב פ"נ שו"י היד בספרו ]וכן צורי טנה -והסנה
 ולא להצורית[ בכ"מ שכונתו מנה, ששים סתםהעהיק
 באימלקי שיערו דסשו"ה כ' והריש זה, לשיעור מעםנתן
 בפ"ק נדמשסע סשה של בדורו )הסנה( הי' שכךלפי

 האיטלקי. באיסר מח' אי פרוטה נבי יב,אדקדושין
 פרוטות קצ"ב בן שדינר שמובר משמעולכאורה
 ויהי' , סשה של ברורו שהי' הרינר הוא שםדקדושין
  6(=180,4 )199א192: שהות עליו שהוסיפו אחרהדינר
 ]ורק זולהו מחבר לשום שמענו שלא רבר ,פרוטוה

 הנ"מ וכיח אמרו האיטלקי באיסר מת' א'"אפרוטה'
 ה' בן משה של בדורו הדינר אבל - טשה שלבדורו
 לדעת פרוטוה 160 =: 82( " )6 אלא הי' לא ודאי ,מעה
 בדורו והמנה בזה(, טש"נ פרומה ע' )ועי' הגאוניםכל
 מעה וי בני דינר 83 2/8 רק היתה לא משהשל
 גם שכ' ה-ב דברי לכאורה המוה ויוהר , קעט.(עייען
 ולפי , יון של איפליא של במנה באיטלקי מנה ,הוא
 מאה והסנה וסיים . בה משערים משה בימי כךשהי'
 שעורוה מ"ז מעה כל ומשקל , טעות שש והדינרדינרין
 של לשקל שפ.ד או לדינר ג"ש צ"ן דהיינו ,בינוניה
 סשה של דשקל ס"ז פ"ח בכורוה כתב ובעצמו ,משה
 דמשערינן והא כ' הנר"א רנם ודע - ג"ש, ש"כ רקהי'

 מדוה כל נשארו ששם לפי אימלקי במנה במשנהבכ"ם
 דאפשר הקשה לא עליו בכ"ז - משה של yp~'-.(ואמות
 83 2/8 רק באסה היא דמהניתן איטלקי רמנהשכונהו

 משונה הלשון ובמ"ש , - קשה הרב על אכן .דינר
 פרוטה נבי דקדושין בפ"ק מפרש באיטלקי : ונהוקצה
 , בה טשערינן טשה בימי ומשקל מטבע שקבעהדלפ'
 של מנה האיטלקי מנה אין שבאסה כונתוונראה
 היהה וכבר היא שעהיקה אלא , מטנה וגדולה ,משה
 , בה  טשערץ לבן היהודיסן אצל לא  )אך משהבימי
 הטעם שלפ"ז אלא , והרב הר"ש נם לוה כוונויאולי
 גופא  סשה של נמנה לשעי לנו הי' ויותר מאד,הלוש

)שהיהה
  ISt'~'GOntt כל נמצאת מתו. של ליטרא 62,5 הן מנה דהס' במ"ש( שהונאה הישרה הנוסחא (D'Y כ' שם בפיה"מקעת(

 שעולה גרפס( )ע'ע לשקל אונקיא חצי שחושב הירוש' חשבו; עם זה השבון מהשווה מבר , זכרוני כפ' , והת-צ . ליטרא 1,241
 שהליטרא מפורש הרסג.ם בדברי כי יפה עולה השיווי א.ן אכן . אפקיות י'ב בת ליטרא 1 1/21 = 0,5( , )25 , סלע כ.הלמנה',
 ה:.ה :רסס ,y.y לשקלים הוא הירוש' שהשבזן אפשר גס -  אתקיא( חצי )לא או:קיא  218 הסלע נמצא , אונקיות ט"זהיא

 שונות אונקיות גט( שונות )ליטראות עכ.ח המפרשים, שלדעת לסלעים-w~w שהוא הרמב"ם חשבוןסשא,כ
 הן._

 לומר ואין קעט-(
 של ברירו ההפרוחות  )רק פרוטות, ל"ב מעה הל , מעות ו' הי' שתות עליו שהוסיפו אחר ובין , משה של כין שהדינרוכסובר
 רבא שאמר מהא הנה הוא, חרש זה שגם דמלבר , סהטעח ככרה היתה הגרה וכי שתות( עליהן דהוסיפו נתר  מפרוטות קלות היומשה

 כסף סגה שש ותניא מעין, עשרין ומתרגמינן השקל גרה עשרים רכתיב הוי ,רינר( וחילתא תלתא דאורייתא סלעים א נ,בכורות
  שזכרו, גופא דקדושין מסוגי' ואת להוכיח יש וכן וע"ע ביניהם, חלוק ואין שוה, משקלן וגוה תלמורית שטעה יצא מפורשדינר,
  להאריך איןאבל

 בזה._
 מדנר,ת 11 כאיטלקי שיעורן מדית... שאמרו משי"א פ"ז דכלימ למתניתין הגר"א שכות :ראה קעט.-(

- האמות על ולא המדות על רק זאת נאמר לא שם אבל משה( בימי)כנהיתה  המגות והעיקר הנא ולאמות לו מה ארע לא גן 
 שמדברי כ' פ-ל וברה'ר זל.ז. נערכים והמשקלות המדית כי ,משקלות(.  ומנות מרות כל וצ'ל באו יש שט"מ ;כ1.ל הספר,  מןנחסרו
 שמ אין הגהת' ולפי מקום, בשום נשתנו שלא שכונתו וע.ש משה, מאמות כלל נשתנו לא שהאמות שרעתו נראה הללוהגר'א
 , ש:שהנו הגר'א יורה דוכתי בשאר אבל וכוי. נשארו ,באיטליא( ם ש ש כ' דהרי הגר-א מדברי ראי' ווט אין זה ומלבד עוד.ראי'
 - וציפררי כירוש' הגר"א( ,שזכר המדרת גם שנשחנווכמו



 מדינה-מעהמנה86
 בדורו שהיהה ר.א'טלקי מבטנה היהודים( אצל)שהיתה
 המשנה חכמי שבימי לפי , יאמרו )ואולי אח-יםאצל
 לא משה שבימי לפי או משה של סנה עוד היההלא
 כתובוה ההוס' כמש"כ היהודים אצל מנההי'
 בחרו לכן , ומנה ד"ה ה,א ובכורוה אלמנה ד"הי,ב

 , ועוד סשה( בימי שהיתה אימלקי של במנהלכה"פ
 דקדושין בפ"ק מפורש אי' אדע שלא העיקר,והוא

 - . משה בימי משקל קבעושבאיטליא
 סנה או הנן צופי סנה להו איבעי' , מדינהכנה

 רש"י וכ' וש"נ ,א צ ביק הנןמדינה
 שבמנה שמינית מדינה מנה זוז, ק' סלעים כ"ה צורימנה
 גורל אך , סלע וע"ע המפרשים כל וכ"כ ,צורי
 אחר במקום ופרש כאן פרש לא צורי והזוזהסלע
 תלהא גרה( כ' )בני דאורייהא מלעין נ,א בכורותדז"ל
 הרי . ע"כ .מעין עשרים דהן והילהא, הוו צורירינרין
 כ"ד צורי ]וסלע פרוטוה, קצ"ב שהן מעה, ו' צורישרינר
 כל אסי רב דאסר והא פרומות[ השם"ח שהן ,שעה
 רש"י שיפרש אפשר , צורי כסף בהורה האטורכסף

 עם למיהן רבעינן , דרבינא ברי' אחא ור' כר"ידסובר
 ר"י בעהע"ם דעה אכן בסוני'. ע"ש עילוייהו דאוסיפו0ה
 כ' הוה סדינה דדינר הרמב"ם של ורבוהיוהלוי

 צורי ]וסלע פרוטוה ק.ס צורי הדינר נמצאפרוטות
 של מטבע היא צורי מטבע לדעהם וא"כ פרוטוה[תר"ם
 קמכן הערה )עיין שתות עלי' שהוסיפו קורםמשה
 דרבינא, ברי' ודר"א דר"י 5"ל אסי דרבועכ"ח
 פיח בכורות וחנינא מרינה מנה ע"ע ז צוריסנה

 ונ' צורי בטנה בן של סלעים חמשט"ו
 בשקל נשקל הדבר שיהא רצ"ל להר"ם המש'בפי'
 טתניהן שזכרה מנה סלת כהב וההפי"ש , צורימפבע
 והערה כנה ע' (rt1Y המטבע קג'ן רק זוז ק'איננה
 הרב וכ' . צור בעיר בה שסוגים כמפבע דהיינורפה(
 ואנחנו כ' בפיהם"ש אנן , טזוקק כסף הוא צורישמנה
 אנו ולפיכך זמן באוהו צורי המטבע ה" איך נדעלא

 שאפשר המובחר מן המשקלים אלו רשל שנולןאוסרים
 מעם בו הי' שמא ש:סהפק הרי - , הכסף מןלהיות
 המובחר. כסף מצריך ספק טשום ירקסיגים,

 שני איסר ממומיסין שני סממם. מסומם,ממומים,
 ב' איסר קדושין, ריש ירוש' ממומסקרדיונטס

 ,. מופ"ח ב"ב הומפהא קונטרימין ב' מסרסססמסין
y"yטוסטים . 

 ש"א כסף לאגורה )נהלמוד(. מעה )בת-נום(,טעא
 עשרים מעין ובל"ר , דכסף למעא הייב-לו

 ובירוש' דינר, כסף מעה שש יב,ב קדושין ואמרולקמן. עיין קפ( מעוה בל"ר אוהן קורין אחרים ועודוהוס' ורש"י . בת"י וכ"ה מעין עסרין הר"א 5-יג שטותגרה
 פ"ר ב"מ ממהניהן חילפי זאת היכית קדושיןריש
 משה של הסטגע על שהוסיפו אחרי והואמ"א

 )היינו והזוז שם, שמוה רש"י כ' משה בימי אבלשהות.
 נ,א בבכורוה מבואר וכן מעוה. חמש מתחלהוהדינר(
 על הוסיפו לטה צ"ע ולכאורה - . מדינה מנהע"ע
 ולא והככר( והמנה השקל נהנדל )וממילאהדינר
 לשטה ראי' מכאן תהי' ואולי - ז הסעה עלהוסיפו
 , משקל רק משה בימי סטכע היהה לא שהגרהההוס'
 אפשר מטבע אז גס שהיהה למרים נסכים ואם ,ע"ע
 הי' - גרה ע"ע , נדלה או - שמשקלה שלפילאמר
 לשניה אח"כ נם רצו לא , הגרה המבעיכהנרעין
 -י תלמוד צריך הדבר ועדייןמשקלה,

 דחמרה לאסר , כסף מעה : עפ"רונקראה
 כסף, של ופירושן ומעין מעה מהם גם טצינו אכן קפא(.כמף
 קדושין ריש וירוש' פטור, מעה הסר מ,א שבועותכמו

 שכ' טה קטב(-וצ"ע מעין שתי וניה'א סעה בש"אהטענה
 מעי אמאה - נ קה, ב"ב הרשב"ם וכ"כ כ- קב, ב"מרש"י
 מעות פירש 5א אי נינהו פרוטות מעוה דמהם ההם,שנזכר

 הן,-ודברי כסף של וסעין מעה סהם דגם ראינוכסף-והרי
 אדם בני לשון ע5 דנוונהו ליישב הי' אפשררש"י

 א"א הרשביים רברי אכן , בסוגיא ע"שושטרותיהם
 שהובאה ד0ע"ש ממתניתין נסתייע רהוא כןליישב
 המשנה לשון על דכונתו י;מ"מ טה,א דףככ"מ

 וטעין דמעה דאף הרב יסבור ואולי ,וההלמוד
 בסחם הן ומעוה טעי אבל , כמף של בסתם גםהן
 , כמף של שהן הוכחה שיש לא אם נחשה, שלרק

 כסף של בין התום' לדעה שהן דינרין לדבר]ודוגמא
 הדצ"ע עדיין אבל , זהב[ של רק הן ודנרי זהב, שלובין
 . קפ הערהועיין

 והיא , כמף טעה הי' בצור שגם רש"יודעת
 הרא"ש דעה וכן , התם הפחותה המטבעהיהה

שבועות
 שציה המהרי"ק וכ.כ )געלר(. שיהיו איזה בכלל, מטבעות ופירושה דמים המלה עם נרדף "ם;ות" הריגוי בתלמוד אכןקפ(

 של מעות ובין כסף של מעות גין נחשת של מעות בין כולל מעות דלשון שצ"1( בטעות נסמן רק , סיח מ"ב מע"ש במ"ש)הובא
 הערך בסוף לקטן עיין , הכלל טן יצא שיש אפשר ,אך הגדולה כידו התלמוד מן ע"ז ראיות 1ה2'אזהב,

 הלז(._
 כספרה ונזכר

 , בבל מעות ב( - . מ"ח פי-ג כתובות , ישראל ארץ מעות א( : השם( שינוי רק ביניהם אין אשר )ויש שטות מעותהתלמודית
 ט.ו, ב"מ , ליבהמר-ח בסימן הנתנות מעות ג( - . ג' ק.יכתובות

 ג'._
 טעות ה( - מע-ש, ריש ירוש' לאולייר הנתונות מעות ר(

 כתובות בתלמורן )ומשמע מ-ח פ'.ג כתובות קפוטקיא מעות ג-ש"י._ז( שם וע' שם , כוזביות מעות ו( - ב. צ.,, ביקירושלמיות,
 . הארצות מכל יפה הי' ישראל ארץ שמטבע איתא בירוש' אכן ישראל, ארץ משל גדולות היו קפוטקיא רמשת שם ורש.י בקי,

 למטבעות הבבלי וכונת א.י. משל גרועות שהיו , הרומים מטשלת בימי שהיו קפוטקיא למטבעות הירוש' גונת החצ.םולדעת
 משל גדולות היו והן הישנותקפוטקיא

 א-י(._
 של מעות ט( - מע.ש. ריש ירוש' לו.ק(, עיין דיסיגנים, : )ובר.י דיסקניס מעות ח(

- , ב ת"ז, ב"ק הראשוניםמלכים  
 ריש ירוש' סשה, של מעות י(

 מע-ש._
 נחשת עלי האומר ב קו, מנחות ראיתא והא קפא(

 בשיעור וב"ה ב.ש ומפליגי ע"ש קפב( - . רגמה"ג בפ" וב-ה כסף מעה שוה נחנות רמייתי רש"י פי' נטף, טטעה יפחיתלא
 "המעה".ע"ש בחשבון אי"ה בי.ש בין פלוגתא כל אין כי מדוקרים אינםודבריו - . פ"א קרושין וג'רוש' יב גקדושין עיין "הטעה" חשבון לענין שמאי ובית הלל דכית פלוגתת וו-ל כ' ובעה'ש נקרא. הנזכר,הכסף"

 בפנס._



נמך*מענה-טקוה
 לא שבצור רש"י של רבוהיו דעה _אכן , רפ"ושבועות

 קדושין עיין התוס' דעה וכן , טדינר פחותה ממבעהי'
 . וש"נ ביא,

 הי' , ע"ע , כסף ג"ש שפ"ר הי' שהסלעולמו"ס
 בר"מ וכ"ה ג"ש, ט"ז סלע( נ24/י הנזכרה הסעהמשקל
 בכ"מ. ורבר"ש

 דרהם גם להר"ם בפיהם"ש זו מעהונקראת
 עדיות וריש קדושין ריש בדבריו עיין 1 דרכמוןגם
 - , ככ.מועוד

 לא 1 צורי ממעה שמיניה סדינה מעה הי'ואם
 והרמב"ם והום', רש'י בדברי ידיעתי טיעוט לפיכצאהי
 נקי כסף היתה שהמעה מפורש כהב הפב פ"נמו"נ
 אכן )בטדינה(. בירוש' אפילו א( הלכה ע"ש נ"ש,)ם"ז
 רבותיו שלדעה שסובר קצה משסע שם הל"טמדביי
 עד , כסף ג"ש ב' בה סדינה מעה היתה הרטב"םשל
 חסר מ,א שבועות דאטרו שהא מתחלה לומר סברבי

 אלא , קפב.( ש?כרהי זו מדינה מעה היינו פטורמעה
 להעיר ראיתי אגב ]ודרך . זו מסברהו בו חזרשבסוף
 אשר הימ"א ווארשא ברפוס ההם דאיהא טהעל
 להלן שם וכן , מעין "עשרים" הם דינרים ששנילפני,

 טכסף ורביעי מעה הן דבריהם( )של מעין"העשרים"
 הם דינרים ששני זצ"ל טהד"פ דהוא צורי( )טטעהנקי

 ורביעי[. טעה הם מעין .העשר" ,, מעין"עשר"
 הא כי טשקל, בהור המעה נזכרה הח"לולדעה

 עבה אחת מעה מווה היא הזאת האשה פי"ז ויק"רראיהא
 : וז"ל סעה טשקל דהיינו מעה בע' מפרש דקה, אחהומעה
 האשה פי"ז ויק"ר ז,ד( מנה )וויא נעוויכם אלםסעה
 המדרש על אטפריטין כש שכ' מה נם ואולי .וכו'
 מינצע עזנער )נאמע מאאה עינע ספינפ פרוי דיא :הלז
 ד ז, כ' )ולכן מעה למשקל כונהו ג"כ ד( ז,סעה

 אשר והח"ק , התם( שכ' למה כאן שכ' מהלהשוות
 אספריטין בע' החייל שכונה סבר. הח"ל אחרי עפ"רנטשך
 שאשה הסדרש שפירוש שם כ' לכן , המעה שללשוי'
 נדפם כבר מע לע' כשבא אכן , סעה שוה תופיןפווה
 טעה,- סשקל מנה כסו טעה נ"ה: וכ' הח"ל אצלמעה
 נרדף דטנה יפה עולה אינו מסנה לו"ק הח' דוגמתוהנה
 משקל בתור ההלטודית בספרה מאר ורגיל לימראעם

 שהיא המעה משא"כ ספבע( איננה המשקליה)ומנה
 מ"ח פ"ו הרומות דאטרו מהא דוגמא ולי ,מטבע
 )ויש בגליל סלעים חטש שהן ביהודא זוז עשרסשקל
 למשקל, כממבעות משתמשים שהיו הרי בזה(, כיוצאעוד
 משם נם יהודה זוז בערך שכתבהי מה לפיאכן
 - . ראי'אין

 יסעות", - לדינרין שקורין מצאתי הקראיםואצל
 של המסעיה בם' היבא בנימין משאת בעל כ'שכן

 לפירסט הקראים ובתולרוח 18 דף הקיאי שמואלכמר
 אלפים עשרה הוא קדש( )של שהככר שאמר 166דף

 הרי , ע"ע , דינרין 10000 הוא שהככר ואחיי ,טעוה
 שכונתו נהב ]והחהרצ"פ . מעות לדינריןשקורא

 וע"פ , ויסוד ראי' כל בלי אכן , דינר 2/8 ,לררהמים
 כטבואר חכמים הרבה לחשבון האמור החשבוןהשתוות
 . שבארתי כסו שכוונתו מסתבר , ערכין בכמהאצלינו
 הנ"ל הקראי דברי התהרצ"פ שהניא סה דלפיודע

 שבארהי, כטו דכזנהו ודאי ששדנג, 10000 ככרנזה"ל:
 ועוד ורסב"ן רי"ף , לראשונים זכרון , בה"נ מבוארכי

 שהוא דרהם )לא , מעה וי בן דינר הוא ששדננכמה
 המשאת ברברי זה"ל נטצא שלא אלא סעה( ד'רק

 שם[. פירסם עיין אחר, ובשיעור ענן ברברי רקבנימין,
 לדינרין קורא הטדרש שגם שאפשר קם הערהועיין
 גם כי בעיניך ור זה יהא ואל . מעין - והת"ימעוה
 אכולי )דינר( לדרכמא לפעטים שקראו מצינו חה"עאצל
 במקום sis~ov ן0.)0קש teGaapeS כתוב ונמצא ,)מעה(

riaaape~8paxioi 2מזה ויורןך . 18 דף הולמש עיין ע0,יו 
 , קפב* בהערה שזכרתי הארמני הח' אצלטצאהי
 )שהראשון שעורים י"ב משקל וכן שעורים ב'שמשקל
 מחברים לכמה מדינה דינר והשני לעיל, עיין סדינה,מעה
 י"ל וכן )טעה( דנק ארמני בל' נקראו שניהם זוז(ע"ע

 - צורי. והדינר צורי המעה על והת"י המדרשבדברי
 האריכו יב-יד, ש"א שדה צמד מענה כנחצי .מענה

 סענה רש"י וכ' , קכט-ג ההליםלטעניתם
 הקו הוא : ענה בש' הרר"ק וז"ל הטחרישה הלםהוא

 שם ובשמואל שירצה, בשיעור בשורים החורששיח-וש
  ובמשנה בחרשו. בקר צטר מהלך  שיעיר הוא  מענהכ'

 חצי וי"נ אמה, מאה מענה טלא איהא ס"א פי"דאהלות
 אמה, ר' השלמה המענה תהי' ולפ"ז אמה, מאהמענה

y~p1שדה.- יסד כרם, צמד 
  וחמשים  צאה טחויק הי'  שלטה שעשה ים  ה"המקוה.

 אמה על אמה ,,, הוי כמה מקוה ., טהרהמקוה
 - קט,ב פסחים ועיין , יד,א עירובין אמות שלשברום

 מאות שש ישנם : סיימו רפ"ה ב"מ כליםובהוספהא
 הללו שהאמום להודיעו ובאה טפחים. ושטנהארעים
 ס" עדה הב" וכ' _60, 3"86 שכך הן דםבמה
 גבוה ואית רתכ יה" אם דה"ה ירותם רבינו בימםריא
 המש' פי' ]וז"ל בפ"א במים יתכסה אם , מועילכיב

 מפת על מפח - שם - ואסרו : ט"ז פ"ג אהלוהלהד"ם
 שתהם איך פע"ם .,י והחשוב תטעה שלא כדימרובע

 ומה אסה ;ל אמה מקוה בשיעור אסרם כמותמונהו,
 תמונה איזה על להיוה יכולה דמקוה רצ"ל לזה,שדומה
 וכ"כ , אמות[ כ"כ שלה בהשברה שיהי' רקשתהי'
 , יז שאלה ח"א השבץ ועיין קפב.-( משמו קצתבסי'

וח"ב
 שהי' ואפשר , ד:ק.רגקא ונקרא ג-ש ב' בן טשקל הי' שבארמניא ח"א בשם .בהערה 16% דף באקה ועייןקפב.(

 שבעגנן הרשם-א שכ' מה הביא ושם קפב..( - . הם נררפים ודנקא שמעה ידענו וכבר , בטרינה גםכזה
 ממעל גבוה המקוה שיהי' צריך סעל'ו קצ"ח סי' הטהור בשולחנו וכ"כ , החזה חצי עד המים שיגיעולכה"פ
- ט"ו סע' שם וברמ"א ר"א ר"מ וע-ש , לפחות זרתיטבורה  המים גובה רשיעור ב' י"ג שאלה ח"א. והתשבץ 
 רלמא התוס' שכ' טסה צע'ק )וכ"1 גינוני באדם אמות ב' דהיינו , הארם קומת שלישי לשני קרוב להיותצריך



משורה88
 לא,א יוטא ההום' דעת ענ"ח וכן . ל"ד  עניןוח"ב
 מגובה אביי הוכיח איך הקשו ילכן עימם r~wד"ה

 אסה כ"ג העזרה סקיקע גובה הי' עיטם i*YWהסקיה
 וארכה אסה אלא גבוה היהה לא דלטא בסוגי'()ע"ש
 . אמנת שתי אלא גבוה היתה לא נטי אי )אסוה(נ'

 דההם עוד י"ל ואולי - , בזה שהרצו טה ובהו"יןוע"ש
 בנובה בעינן ג' דוקא ולטהיות( לקדשים ,)במקדש
 נדה כדאסרינן גדולתו כדרך לטבול הטובל שיוכלכדי
 לכ"ע עכ"פ לטהרוה )אשר בזיתים וכמוסק כעודרסז,א
 -- שם[, השבייץ ועיין כזאה(,בעינן

 דשלחן חנינא בר רבין הוכיח קט,בובפסחים
 טהודק הוי הדוקי ס"ד דאי הוה פרקים של טקדששל

 הוכחה מאי צ"ע ולכאורה מטנלי', היכי באמהאאמהא
 ונהי , פסילה אמות מנ' יוהר מקוה וכי ז זוהיא

 באורך להיות הוכל עדיין נ' בגובה להיותדסוכיחה
 שלא הוא דכרייהא )ודינא אמה על טאמה יוהרורוחב
 היהה שלא בקבלה ידעו ואולי , מזה( פהוהיהי'

 שכ' מה )ולפי אמה על מאמה יותר דעזרההמקוה
 המים שבאמה חנינא כר דרבין שס"ד בא"נהרשב"ם
 טאמה רחבה היהה לא וכי השלחן, טובלין היושכעזרה

 שלא אלא , שפיר אחא ודאי עלי', מוכיח ששמהבצו
 ההוס' בעיני נם וכפה"נ , הרשב"ם בעיני זה פי'ישר
 משסע עכ"פ - , קאי( דאמקוה לי' דמשמע -ורש"י
 אמה על מאמה יותר המקוה היהה שלא רב"חמדברי
 ולכן לקמן' עיין , העזרה לדחוק שלא כטעם)ואולי
 אפשר היאך , יחיב באסה אמה דאפילו ההום'הקשו

 קומתו וחצי ואסה ארכו אסתים שהי' השלחןלהפביל
 באמהא אמחא ד"ה ע"ש אמה, על אמה דהיהבמקוה
 . יתיגהיכי

 כ' זצ"ל ראם"ה הרה"נ לש"ב הש"סובהגהיה
 שהי' לי' ניחא דהוה שאפשר החוסי קישיתלהרץ
 אורך וחצי ואמה רוחב אמה על גובה אסוה ב'המקוה
 ג' ברום אע"א לשיעור עולה וזה , הולחןבהמונה
 ונם , בדפים מעט הדברים נשתבשו כי );"שאמוח
 נהקנו לא , משה אהלבספרן

 הדבריסי
 ראיהי וכן ,

 בעה ת"י טאמרי ואין כן לאר שתירץ ח"אלעוד
 אלא עוד )ולא . להירוצם מקום אין שכהבהי מהולפי

 הנ"ל דיומא ססוני' עין שהעלימו טה לישקשה
 * אסיה ב' ולא , אמוה נ' גבוה המקוה היההשעכ"ח
 בהשברת היי שלא הרחק זו להלחץ להוולמה
 וראיתי י(- טזה ביוהר נפסלה וכי אסות, ג' רקהטקוה
 בשם כ' שהשואל רצב סי' הריב"ש בשו"תלאה"ז

 וכדעת , השלחן כגודל מקוה שם שהיהה )ז(ההוספת
 והמדברי זה ישר לא הריב"ש ובעיני , הנ"ל והח'הג'

 סאה, ס' רק המקוה ההי' שלא שצמצמו נראהשניהם
 שמעמיי לאמר יש כי ואם , טעמם להבין זכיתיולא
 - בסטוך עיין - ידחוק שלא משום הריב.ששל
 כאשר , הכי משמע לא להלן וכן כאן מלשונואבל
 מקרש של שהטקוה ודעהו . בפנים[ הט;ייןיראה
 אע"א ברוחב גונה ג' טצומצסת היתה , הנ"לדיוסא
 או ה"ד פ"א מנילה כירוש' העזרה את לדחוקשלא
 שכהבהי כמו , גדולתו כדרך בו לטבול שיוכלכדי

 - .לעיל
 הר"א ים-לה ויקרא ובמשורה במשקל ,למטורה

 השתה במשורה ומים , ובסכלתאבמהקלא
 ניאה , תשתי במכלהא ומיא הריי , ד-יאיחזקאל
 ש"ת ולא )מאאס( סדה עם נרדף ש"מ שהואדעתם
 קרא ובפרט הסק-אות סשטעוה וכן , קצובהלסדה

 סיים: תשהה, במשורה ומים אמרו שאחרי הנ"ל,דיחוקאל
 נקצב לא עדיין לחוד דבמשורה הרי , ההיןששית
 לונין מנ' פחוה איננו , קצוב שיעור הוא )ואםהשיעור
 הקרא טשורה : פע"ב בשה"נ וכ"כ ההין(. ששיתדהינו
 או והאיפה הסאה כמו היבש בתוכה להכיל הנכוןהכלי
 משורה על אכן - . ודוטיהס וההין הלונ כמוהלח

 אחד שהיא פט,ב ב"ב , בס"א איהא הנ"לדויקרא
 ובם"א. קפגן, רתח ערך בע-וך הנרם' וכ"ה בלוג,מל"ו
 הגרס' וכיה , בלונ מל"ג אהד שהיא - סא,בב"מ
 א' מניה והחהרצ"פ קפר( ה"ז פ"ח ה"נ וברמב"םברי.ף
 קפה( שם כשמ"ק הרסכ"ם בן ר"א גרסת וכ"המל"ב

 ;"כ. שמינית, רובע היא המשורה שיעור סו;הק :וז.ל
 שסיים ומה , מל"ב אחר היא לרעהו שהמשורההרי
 מצרים מריהמי ורביעי ררהמים ג' הכיל מדהוהיא

 הכיל שהרביעית ז"ל כאב.ו שסיבר משום הואבקירוב
 נמצא , דרהמים הנק-אים כספים לכ"ו קרוב הייןמן

ששמיניה
 ובדברי - לטבור טטעל זרת שהוא הרש3"א לשיעור קרוב הוא וכי בפנימי לקמן עיין , אמה אלא גבוה המקוה היתהלא

 גודלים עשרה מכפי פחות הוא הארם קומת שלייז' לשני קרע אשר 'רוע כי , גדול הפרש יש באמת כע-ז נח כ" ח.במלכיאל
- ? זאת ידוע מאין הודיענו ולא , ידוע כי הרב כ' הנה . לטבור ממעל)זרת(  )השא הבושה את ותכס פס' בשלת ובמכלתא 

 הטבור מן למעלה הוא האדם שליש ששני הרי . אחת אטה וימעלה ומלבו , אמות ב' ולמטה שמלבו שם וסיימו , ונוטללבו כגגי עומד שיהא כרי הארץ מן גבוה הי' אמות שתי איתא בהפלס( מחדש הנדפס ררשב" נובמכלתא , שם ופיז בהעלותך(ברש"י
- , עוד התשב-ץ על כך כל קשה דלא , הלב ערימניע  ו3אמחים : ~ה"ל שם( )ובת"י נסע ורוח פ' בהעלותך פ' בפ"ו שמצחו אלא 
 שיחלקו לאמר וקשה , כאמתים יש כבר הטנור שער הרי הטבור ער ... אסתים ברום באויר פורחת שהיתה מלמד הארץ פניעל

 נמצא 1.ט. בנות דקרא ראטות סבר הלב עד ומד"א , ה,ט בנות הן רקרא ראסות סבר הטבור ער מר.א ואוליבמציאות.
 התשב"ץ שאמר וזה , זרת ע.ע , וחצי ביט היינו הטבור מן למעלה זרת  שטצריך והרשביא , טפחים 3' הוה הלב עדשטהטבור
 שאינו עליו כ' ובדה"ר לרש.ק, הסרות בלות וב-ה , רביעית 9/י ה.א המשורה ולפ"ז קפג( . הרטב-א לשיעור קרוגששיעורו
 , ונערוך רב"ב בגמרא הגרס' כן אם , הרש"ק על לו קשה מה ארע ולא , בפסיס( לקמן ,עיין והרמב"ם רב*מ הגמרא ע"פמרוקרק

 סי להמגיהים מנ"ל ארע לא אך , סל-ו א' הוגה והרי"ף הגמרא בגליון קפר( - . הבאה הערה עיי' - בב"מ המגיהים רעתוכן
 הסמ"ג ומדברי מסתברת. 'ותר מל-ו א' הנוסה' מל.ג-נג'ז א' גג-ב גם שגורסים ומחברים מכ.' הביא לב"ב ובד"ס ז מי מפנינדחה
 וברמב"ם בב"מ גם לפניו הגרס' היתה שכן נראה קנב,לאוין

 ע"ש._
 , זה לפני מצוין , תקבו ברלין רפוס לפני, אשר בשמ'ק קפח(

 בפנים. לקמן עיי' מח', אחד ואצ"ל בגמרא. גרס שכך או , הוא הדפוס טעות אם אדע ולא , בלוג של"ת אחד שהיא משורהומה



משמר-מתקאל
 כונהו ואולי בקירוב, דרהם 3 1/4 היא מזהששמינית
 בקירוב דרהם כ"ז הר.ם לדעת שהוא המיםלמשקל
 ורביעי...בקירוב- כ' ולכן עדיוה(, ריש בפיהס"ש)עיין

 ]בדה"ר בלוג מל"ג א' הוא הי"א שגרסת הביןובדה"ר
 כ' ולכן דפוכח[ מעוה וזהו , ברביעיה סל"נ א'איהא

 בקירוב אך שסינית רובע שהוא שרצ"ליבקירוב"
 לאטר להר"א הי' כהבנתו אם לדעתי אבל ,עש"ל

 עהה אבל שמיניה רובע המלות אחרי ברישא"בקירוב"
 כסתבר ורביעי דרהם ג' הסלוח אחרי .,בקירוב"שאיתא
 - . שבארתי כמו , הבקירוב קאי הדרהמיםשעל

 איהא ר"מ סי' לפני אשר ליוורנו דפוס יראיםובס'
 שלא חדשה נרסא והיא בלונ, טת' א' שהיא משורהיסה

 : בנמרא סיימו שכן , מיושרת ,אכן , כה עדשמענו
 משמע , כו"כ אחת על הלוג רביעית לונ חצי ,,,הין

 חצי היא שרביעיה כסו , "רביעית" חצי היאשמשורה
 רי"ח מי' , טכ"י מחדש הנדפם וביראים - לוג"["הצי
 קרי וכהכי בלונ מל"ג א' שהיא משורה וטה :איהא

 דכהיב בהורה הוזכרה קמנה מדה שהיא לונלמשורה
 ראם ובתועפה ההבנה, קשי והדברים . שמן אחדולנ
 א' להליכון גם מובן כל אין אבל , מל"ג מלהמחק
 מדבריו אבל לונ- שהוא : ונורם עוד מוחק ואולימלוג
 בנדפם נם איהא דבריו שלפי )ש"ש , כן משמעלא

 גם , דפום( באיזה כן מצא ואולי . בלוג" "אחדמכבר
 הא ז הלוג ורביעית ... הין ק"ו שסיים זה מההקשה
 להבין(, אוכל לא בה"ר )ותירץ מלוג פחזה הלונרביעיה
 בהורה הכהובה קמנה סדה היא שלוג הלשיןוהנה
 הי' ואפשי מ"א, יומא בהו"י נמצא , שטן ולנדנהיב
 זה שהציג סופר מאיזה גליון הוא כאן שכ"זלאטר
 לקטנה המשורה את המהבר שחשב 0ה קושי'בהור
 בתלמיד מפורש שכן אחרי דחוק זה אבל .מלוג

 קטן שט"מ ;כנ"ל . התו"י על להקשוה לו הי'ואיפכא
 סטורה 33( .נ= לל"ג קרי להני : וכצ"ל הכאאיכא
 וכוונהו , חסר( בהורה נם )כ"ה ולנ דכהיב .,,לנ

 מל"ג אחד אל השוה סדה סשה בימי דהי'להוכיח
 בהורה הנזכר' הקטנה המדה נקראה דלכן ,בלנ
 ושלשים שלש מחזקה שהיהה לפי לנ , קיבנוהלענין
 - . הוה הכי בנימטריא ולנ .סשורה

 מהגמרא ;כ"פ שיהי' איך הרא"ם דברי פירשויהי'
 היא דויקרא שהמשו-ה למדנו והס"י והרטביםהדי"ף
 ה-ד"1 וכ"כ , קצובה ,קמנה[מדה

 שור ע' בשרשיו
 וע"ש -, בלונ( מל"נ א' הנרס' היה' לפניו שנם)וע"ש
 ממנו תקשה שלא , דיחזקאל הבהוב בפי' שכיסה
 א' שהיא סשורה ומה ובאמרם כ' ובשהינ -ע"ז

 סדה ביחיד , המשורה , שהיא רצו לא , בלונסל"נ
 סשורה מין כל על מקפדת שההורה רצו אך ,,.קטנה
 גם קטנה סשורה על הקפידה ואם , שההי'איך

 סשורה על הקפיד לא איך , בלונ מל"נ א' כמושההי'
 לא שהיא" סשורה "ומה הלשון אבל . ע"ש ,נדולה

 על שי"א פ"ח, קדושים בספרא ועיין . כפירושומשמע
 ע"ע הקטנה, קוטית שזו וי"א הגדול, זיר שהיאסשורה
 ולדעת , קצובה קמנה מדה שהיא נ"ב משמע ,אלו

 תלמודא אחא לא דבייו., דלפי כיון לי קשההשה"ג
 של קטנה היוהר מדה הפס רק כשורה מלתלפרש
 1 לוג ,6/י שהיא הקורטב אה תפם לא למה א"כזמנם,

 או אמל"ג קצובה מדה היא שמשורה דמפרשי]ולמאן
 ולא משורה נקטה לטה התורה על הקשה לאמל"ו
 עדיין הי' לא התורה כתיבת שבזמן דאפיטר זקורמב
 סובר שאולי לומר הייהי וסבור , כזו[ קטנהמדה

 שכ' אצלי רשום מצאתי אבל , ע"ע לונ, 6י/'שהקורטב
 64/י טרביעיה שמינית חצי שהקורמב בפס"טבעצמו

 בו, לעיין ת"י עיר השה"נואין
 משסר לעמת משמר סל"ע . משמרת .משמר

 דהי"ב משמרתם על והכהנים יב-כה,נחמיה
 ע הלילה רביעית רבי לדעה כן נק-א ובתלמור ,ו-י

 , השלישית האשמורה בראש לילה חצות הוהוא"ב
 באפצע חצות הוה וא"כ , הלילה שליש ר"נולרעת

 רד"ק ]ועיין נ,ב ברכוה ע"ן - השני'האפסורה
 נאכטוואחע ע' ווינער וע' סג-ז ההלים :-יט,שופם'ם
 .- לנ' והיונים , חלקים לד' הלילה אה חלקושהרומים

 רקונן הא הלילה הוה משסרות נ' אםוהנה
 ב-יטי )איכה אש~רות לראש בלילה רוני קומיירם'הו
 אשסורה סוף היינו אשמורות שתי לראשדמשמע
 אשמורוה עיני קדמו דוד דאמר והא קפה.(ראשונה
 אשטורה סוף שקם נ"ב ספ-שים היינו סנ-ז()ההלים
 בש"א דאמר 0ה להתלמוד קשה שהי' אלא ,ראשונה

 )ברכות פרשו לנן אקום לילה תצוה קים-סב()שם
 אשמורות ב' להו הוו דיטסא ותרהי דלילה שיהג,ב(
 . ברש"י ע.ש , שעות בשלש לעטוד מלכים דרךשכן
 דהיינו , למד"ז פירושו ודאי הנ"ל דאיכה קראאבל
 שלו בשו"ע רש"ז הנ' וה-ב הראשון, הלילה שלישסיף
 וראש וכ' הנ"ל דאיכה קרא הביא נ' סע' א'מ.'

 דחולק כסאן עכ"ח והיינו לילה חצות הואאשמורות
 אינו ואם סיים ובב"ז , לעיל( )עיין משמרוה לד'הלילה
 השלישית האשמורה נ-אש יקים בחצוה לקוםיבול
 השלישית האשמורה ראש דהרי קצת תמוהוזהו

 ז- זה למד"א חצות הואהוא

 סופ"ק הרי"ף בשם הביא 63 דף הבפו"פ .ט!זקאל
 טתקאל, נ"ש צ"ו בן לדינר שקוראדשקלים

 ומעתיקי מתקבול[ צורי לדינר בכ"מ הנ"מ קורא]וכן
 הסהקאל את יקצבו לעבריה מערבית הרפואהמפרי
 יתרנם ר"ם אכן , צורי דינר משקל והוא , וחצידרהמ
 בשקל השקל מחצית הרגם כי , מתקאל השקלאת

 אל בסתקאל סתקאל שף השק?[ נרה עשרים ,הקדש
 שף , לנלנלה ובקע מהקאלי אל דא:ק עשרין ,קודם

 מעתיקים לאיזה נרם וזה , סה דף ע"ש ,מתקאל
שגם

 וגשמתי חלקים. לשלשה נהלקת שהלילה הלעה( חלקי שתי לראש )רצ"ל הלילה חלק' שתי אשמרות לראש שם רש"' וכ"כקפה.(
 ג'ל רש"י רכונת ירד לא כי הגיה להיות-.ולחנם צריך כך . הלילה. חלק ,.אשמירה כ'חכמים

_. 



 ארבליתנטלא-סאה90
 עיין , שקל העהיקו דינר שהוא הסהקאל אחשנם

 גרה,- ערך סוף ועיי , בא"ם ז"לבשו"ה

ב.
 לי הירמי דביהכי חיתי ליבי( )ב"ק א"ל *בטלא

ן
 קטן כלי פי' הר"ן נא,א, נדרים אחתנטלא

 שנטלא מבואר נח,ב בב"ב אכן , שיעורו קצבולא
 ועיין , אנטל ע"ע רביעיה הן ושניהם , הוא חדואנטל
 סיים ואח"כ הכוס לי תמזוג ב' שמהחלה , כאןרשיי

 , הנ"ל דב"ב לגמרא כיוון ואולי , אנטל כמו)שנטלא(
 יעקב רב אתקין איהא קז,א ובחילין מוכרח, זה איןאך

 איננה נטלא שסתם משסע רביעהא, בה נטלא פקודטנהר
 נטלא(. קרי זכוכיה של שנ' ברש"י שם )ועייןרניעיה
 רוש ירוש' , ניצים שסין ב' , דרוסה ניצים ב'ניצה,

 שמין נ' ניסינן הכי : איהא וכק"ע ,קדושין
 ספק ואין לפני( אשר זיטאטיר בדפוס הוא )כןביצה
 הרבים את לשנוה )ובא , ניצה : וצ"ל , הואשמה"ד

 - . הני*ן ע"ע ,ליחיד(
ט,

 נהבאר לא אבל , בתנ"ך פעמים הרבה 3זנרת .מאה
 דאיתא מהא אכן המדות,- שאר אל ערכהשם

 לסאה, טי"ח אסור א"ל לקב טג' ,.. אמר טים פ"אפרה
 הסאה בי יהוא סאה 1/18 אל שוה קב 8/י כישטענו
 טהא יצא וכן קפו( לונין[ 24-6.4 ןאו קבין ששההיא

 רצ"ל למדמע שתוה ,. קב מ"ז פ"ר תרומוהדאיהא
 , שם רב עיין , הטדמעה הסאה מן "/1 הואשהקב
 מסה החשבון יצא וכן , קבין ששה שהסאה להיפךומזה
 )עיין מודיא 1 1/2 היא שהסאה והירוניסוס היוסיפוןשכ'
 סאה( ע' ופירסם 56 דף ח"ב הרצ"פ 260 דףבאקה

 )לוגין(י- קיסמין כיר - 1,5( . 161 עולה זה גםבי
 ההי' ביצים ששה שהלוג לוג עי המביאךולפי

 פג,א עירובין איהא וכן , ביצים קמ"ר 24( . )6הסאה
 בירוש' אכן - הויא )בשין( קמ"ד דמדבריה ... סאההא

 ושית השעי; עבדא כמה סאה איתא ה"א פ"ההרומית
 דהרי שקלים( )פ' ראה"ק למד מכאן ואולי - זביעין
 של סאה וכי יבש, של וסאה , לה של סאה הוימאין
 הות ולא , לח של סאה מן תלהא תרי היההיבש
 כסדה לוג )96/6(כ:16 או , ביעין צ"ו 44,2/31((רק

 - בה. וע"ע לעיל, שזכרהיהמודיא
 Qff' קמ,כ פסחים מבואר הנה הסאהונודל

 חלקם מפחים, 648 דהיינו מעוקבות אמות נ' הםסאה

 וחוטש טפחים 8א סאה לבל עולה מאה ארבעיםעל
 , קפז.(טפח

 סוטה שאסרו נסו , טשקל בהור אותהוטצינו
 שקולה כאו"א ושיערום אבנים אוהן על עטרולר,א

 הטפה ח' תזריע בתנתוטא אמרו וכן , סאהכארבעים
 נלח הלונ טשקל ולפ"ח . בהיי( )וכיה סאה מ'משוי
 הלח מן המאה משקל יצא ע"ע 66ן 8ל ]וביבש זוזק'

 ובמה"ש י8/י65(=1600 )24 היבש ]ומן)100424(,ס240זוז
 היא ולדעהי זוז, מאוה וארבע אלף היבש ומן כ'לריא"נ
 , טאוה-ן ושש וצ"לט"ם

 סמנו מביאין ולפיכך איהא לח סי' בוובכל
 סאה( )8,6 הלהא וקבין הלהא מאין קפריסין()סיין
 יהי' ולפ"ז , צורי של סנה ע' חכמים שיערו שנךלפי

 רק דהיינו , מנה עשרים )70/15( הלח, מן הסאה,טשקל
 קפריסין יין שבעינן מנ"ל קשה נם מנה-, ע"ע זוז,אלפים
 שכך וצ"ל הוא שם"ס ספק אין אבל - ז סגהע'

 שיין שגורס והוא צורי של מנה ע' לשרייה חכטיםשיערו
 וכי , "הצרי( הצורי את בו לשרוה בא הי'קפריסין
 לשרוה כרי יש הנ"ל יין סאה 8,5 שבסך חכמיםשיערו
 כמח"ו מצאתי וכן להלן בדבריו צהי-כמפורש מניםהע'
 שכך מאה וחצי הלהא סאין : בזה"ל שם שכ' tvy'סי'

 לעיל גם שכותב צורי-וע"ש של סנה ע' לשרייהשיערו
 העיר וכבר קמץ, חטף לסימן ו' )היינו צרי במקוםצורי
 בהקרטהו רי"ו והח' הקליר בתולדוה רפ"פ רש"להנאון
 בה;רוהיו מהרש"א הג' הרב כי ובזכרוני כזה(. ו עללדה"י
 הנזכי צור מדינה של "צורי" למנה שהכוונה סברשם

 משפל והמח"ו הכלבו לדעה הרי מנומנם- לפ"זשהלשון מלבי כי בידו הוא מעוה שם, ב"ה באמת ואם בהלמור.הר"פ
 צור.- של ק"מ רהיינו קדש של היו הסממנים של מנההע'

 בו,- לעיין לפני עור הסה"ו שאין ליוצר
 מוציאה היתה איבליה סאה ב"ר אר.ח ארבלית.סאה

 , קיבר סאה , קמח סאה , מלתסאה
 שהבין לטי וש"נ.-וראיתי ה"ד פ"; פאה ירושי מורמיןסאה
 שבה סאה רצ"ל , הסאה את מציינה "א-בליה"שסלת
 שארבל ואחרי , וכך כך עושה היהה באיבלסודדין
 סאה היא ארבלית שמאה נזר לכן , לציפוריקיובה

 מארבל" "חטין ארבליה" "סאה פי' הפ"מ אבלציפירית,
 החטין מטיב שמספר והיינו , הק"ע וכיפ סאה,במדה

 דכעין מסהכי, והכי , כ"כ טוציאים שהיו ,הארבלים
 התבואה טיב על , כתובות סוף בבבלי איתאזה

 מאין חמש עושה היי ביהודא שסאהשביהודא
 , עש"ב ,קמח

-
סאה

 כל כי ירעתי ילו . פ.ט.* הערה ועיין , דמוכח טעות והוא רגיעיות יט שהיא כ' וריעע . רבעיות צ.ו 4?( " 41 שהןקפז(
 ברברי שנזכרוהמספרים

 הרג_
 ובהערם באן הנזכר יט המספר מלבד

 הניל_
 הייתי האותיות, בסמני ולא בשמותם כתובי' היו

 לשמאל מימין הראשונה האות את שהושב להראב"ר המיותם יצירה ספר בסי' כמו , האותיות בסתי השהגש הרב כיאומר
 ועט כתוב הי' וכי הגר'א, בשם ובהגה בשים מג, דף וואישא דפוס מ"ח פ"ב ע"ש , הלאה וכן והוי"-ל;עריוה, ,לאחדות
 וו בהשערתי קובע אני אין כי '-ט.--ואם וכ' קלקלו ו"ט הצירוף להם מוזר והי' כונתו ירעו שלא והמעתיקים 06 האשר לפ'דהיינו

 ווגמ הטשכן( מעשה )מפאר אהרן מקדש נספר ועיין . כשא להתעיין תועלת איזה a~lrs אולי להציעה מ:עה' לא בכ"י ,מסמרות
 ררך עד האוהיות בסמ:' השתמשהוא

 האמור_
 ובתנחומא קפז'( . חרש כל אין ובאמת , חרשה להמצאה זאת שחשב ובזכרוני

 אף , הנ.ב זסחגר . יוסף בעץ המפרש ע"י ונתקן דמוכה טעות והוא . מפח ברום טפח ;ל טפח סאה שיעור איהא יב אות קרחפ'
 .- ת'מא וזה . נסקוסו הטעת הניה גנ.1 , 'וסף העץ אתיראה



נמו ירושלמית-סיטסאה
 ציפוריה. סאה מדברית. סאה ירושלמית.סאה

 1' שהן ירושלטיות מאין ה' באה היההההודה
 פג,א ובעירובין , מ"א פ"ר מנתוה מדבריותסאין
 )וא"כ שתות טדברית על יתירה ירושלמית סאהאסרו
 על יהירה ציפוריה ושל מדברית( סאה 1,2היא

 86,25( דהיינו מדברית סאה 1 44, היא )א"כ שתותירושלסיה
 שאין , לעריוה בפירושו הראב"ד לדעה , מוברוריי

 על יתירה רק , שהות הירוש' על יתירההציפוריה
 טדברית סאה 1,4 היא וא"כ שהוה ב'המדבריוה
 וכ' . בכיע ועוד ריס ע"ע , ראה"ק דעת כןולדעהי
 רק דלאו , באה היהה ההורה ד"ה עז,ב מנהוהההומי
 הפדיהן לשאר ןוהה"ד האיפה על שגם אלא הסאהעל

 המשיחית, על גם אלא הסדות על רק ולא כן-,הוסיפו
 וא"כ , הורה של רביעית ד"ה קם,א פסחים הום'עיין
 ומרובעה , מדבריה 1,44 - ציפורית משיחה כלתהי'

 לדעה ולר"י ובקירוב(, ::2,9869 ומעוקבה=:2,0786
 מדבריה 4,נ ציפורית.=ב משיחה כל ההי'הראב"ד
 בזה הארכהי , - =נ%744 ומעוקבה 1,96, =וסרובעה
 כוס. וע"ע - , ערכים באיזה לזה נצטרך כיכאן
 הצובע , בסו"ג פעמים איזה נזכרו . כפיל מיססים.

 סלא האורג , מ"ד פ"נ ערלה הסיטכלא
 הסיט רוחב כמלא ,,, המלבן שיעור ג, משנה שםהסים
 פי"נ שנת , הסים כמלא שיעורו חומין ב' והאורגכפול
 כלים טמאה אחד במקום הם.ט מלא בה נשהייר ,מ"ד
 שהמים לכלים בפי' רה"נ כ' - ז ושיעורן , מ"דפי"ג
 ראה"ק וכ"כ , קפח( מפח( )=ב בנרול אצבעוה ד'הוא

 מימ ועמ,ב שם שבה כ' י ורש , שקלים לפ'ביוצרות
 סוף בפירו.2ו נועיין קפח.( לאמה אצבע שבין הפסקהוא

 מאצבע נודל הרחקת מלא הוא הסים דמלא שכ'הסורה
 וכ"כ , הרש"ש[ ובהנהוה חוה"ש בשו"ה ע"זוהעיר
 קו,א שם שאמרו, הא עג,ב,-ועל לשבה בחידושיוהרין
 טחוי ריי רש"י כ' פשום מחוי ראב"א כפול מחויר"י
 שבין קצר בריוח ממש, כפול דמהניהן כפול סיםהאי
 פשים מהיי וראב"א , פעמים ב' משער לאמהאצבע
 דמהניהן נפול הוי אחה פעם לאצבע גודל שביןבניוח
 בחי' וכ"ה לאצבע אמה שבין באותו כפלים בושיש

 והום' כף, ע' ערוך שם-ועיין בערלה הרב וכ"ג שם,הו"ן
 אחרת גרסא שלהם שיעורייהו וכמה ד"ה ב , להשנחוה

 א"ע סוהר הסש' בפי' והר"מ , בזה אחריםופירושים
 קפת..( היד בספרו דבריו את סוהרוה והן למקום,ממקום
 הוא הזרה שלרעהו ואחרי זרה שתות הוא דמים כ'בערלה
 אצבעות, ב' הסים יהי' אצבעות י"ב או v~y' , אטהחצי

 הסים רוחב ויהי' מ, הזרת שהות הסים רוחב כ'ובשבת
 הגודל בין שהוא לגאון וראיהי . הזרת שלישכפול

 הזרת שהוה הוא המיס מלא בי .,. לי והטובןוהאצבע
 הוא כפול( הסים רוחב וסלא : )הוגה הסים רוחבומלא
 כ' ובכלים ע"כ. והאצבע, הגורל בין שיראה מהריתוק
 הקדמונים לרוב וניאה , בגודל אצבעות ד' הסיסמלא

 והמ"ש , לפני אשר בדפוסים ןנ"ה הסיםשרוחב
 ועיין , הוא הדפוס מעוה ואולי , הסים שטלא :העתיק
 והוא האצבע קצה אל הגודל מקצה קפח***[הערה
 רוחב אסרם ובין הסים טלא אמרם בין ההבדלאצלי
 וטדבריו קפח..-(. עכ"ל משבה בפי"נ שנזכר כמו ,המים
 אצבעות, ד' שהסים רה"ג כדעה דעהו שנם ניאהכאן
 פ"ם שבה הל' היד ובספר ושבת, בערלה כפירושוודלא
 אצנע, עד הבהן טן לטהוח כדי הסים שרוחב כ'הל"ו
 ורוחב מפחים, ב' והיינו , זרה שלישי לשני קרובוהוא
 טסהבר ע"כ טפחים, ד' שהוא הל"י שם כ, כפולהסיט
 והוא , ד' במקום ב' וצ"ל בכלים בדבריו נפלשטעות

 ט"מ )ע' הסים רוחב ובין סים בין מחלקדהרמב"ם
 שבת הל' להסם"ג הרש"ל וביאורי , י"ח והל'שם
 ורוחב , זרת שהות , אצבעוה ב' הוא דמים מה(סי'

 )ולא והאצבע הגודל בין שנראה טה ריחוק הואהסיט
 כי , כפול הסים רוחב מלא בשבה בדבריו הונהכדת
 נאסור(. , הסים לרוחב סים בין הוא שם חילוקועיק-
 . ארבעה שהם שיעורים ב' לנו יה"ומעהה
 , זרה שתוה אצבעוה ב' והוא סחם, סיט ו(א

 סים 2( - יגח הל' פ"ם שבה ובהלי בערלה שכ'כמו
 זרה. שליש אצבעוה, ד' והוא כפולסהם

 בין שיראה מה ריחוק והוא , המים רוחב 8(ב
 בהל' שכ' כסו קפט( פפחים ב' דהיינו , לאצבעגידל
 )וטה דבריו בסוף לשבת ובפירושו קפט-( הל"ז שםשבה

שכ'
 שית לצרך( שלא והוא גגורל, הגיה: והמגיה גורל-, עיך ריש וע.ין גדיל שהוא בא,ליי:א אצבעות ד' פירוש הסיט רה.ג: וילקפה(

 : סט ע' בערוך שכ' ומה א. טא, טחות התלמוד :לטון בקשח ושית בגידל ד' שהוא לטפח שנוגהו ומוננים' פשוטיםבזוטרת'._והרגרים
 אין בגודל, אצבעות ר' כפוף סיט זרת עול חלקים שגי פשוטסיט

~eD 

1JC't? מר' שניים פי דהיינו טפחים" "לשני כונתו חלקים 

 בגורל אצבעות ר' כשתמרר כי גזה-ל: דבריו לפרת כתב Qo ;' והח"ק מכפוףן.- שניים פי הוא שפשוט כף בע' לשטתו )ואזילאצבעות,
 שנ' הוא הארם שיכול מה בכל היד ובפתיחת זרת הצי היתי :רת של אהד חלק שהוא תמצא סגורה היד בהיות הגורל עםהיינו
 ח"ק הוא מלמטה (וטרהי אצבע של רוחב מדת כי פ.' בזומרתי שיה רבינו שכ' ומה ,וי מלאה :רת ,כלומר זרת שלחלקים
 הר.ש קפח'ן ה:-ל. דמנהות הגמרא לחש שכח וכפה-ג המוהר דבריו וכל ח. כ ש ת 1 ק 1 ד הגודל ;ם אצבעוה ארב; שלששי
 כל שוים לאצבע, גורל שבין המרחק דמלבד לי כמדומה אך לאמה, אצבע בין והוגה , לאצב; אצב; בי: המרחק שהוא כ'בער"ה
 וכהלכית וכ' , לכלים כפירושו ל;י.ן וצוה , דערלה בפיהמ'ש הר:כ'ם דגרי הביא כ: ע' והה'ק קצה..! . ומ", האצנעוהמרחקי
 אהד בקנה עולה וההשבון , אתרוה במלוה פי' יה יי הר': פ"טובה

_. 
 , כאן האטור לפ' קפח..-( בתים. לקמן עפן פלא, וזה

 להרמג-ם הסיט דמלא שם בכי.ם שבחב הדשים התיס' על רא,ג בהגהיה המה בצדק לאצב;,לכ; גורל בין אינו דבלים הס.טמלא
 ואולי האצבע, ראש ;ר הגודל מראש הוא הכים דמלא הר"מ בדברי הגהיק המש ':גם הו:רהי לעיל אבל לאצבע גודל ביןשיא
 טפח.ם ב' ארכה שהי' (%4(מ הנקראה מ'2יהה הי' להיו:.ם גם כי ודע קפט( - כן. ברמב"ם הגרסא בהו-ה הרב רפנ. גבהיהה

 ממנו לטוות כרי ... הגוזז הרבב-ם ז"ל קפאי - . 24 דף מאאמכ'ממ;מ '. ד. צ-מ ;י.ן . לאצב; הגודל שבין המיחקושיעורה
 וכמח הגהיק ח.ים מ': בכפרו בפיח והגאון , ד-ט בפול הס': רוהג ייה" , פ':.מ הכש יוהב שיעור הוא ביט שהוא :רהשליש שני דשי;ור רציל , פשוט סים על דקאי הרה"ג: וכ' , :רה '2לי': לשני קרוב , הביט רוהב וכמה כפול השט כריהל שארב:הוט
 עם ומוסכם .. כפול ':ן רגרס רשן כ:ו:חא והעיקר , בם.2.ט פי' ומ'טו,ה "כפול. מ-ת גורכ הי' לא הרה-מ וז"ל וכ' בפול הסיטרוחב



סלע92

 , זרת שתות הוא הסיט שרוחב דבריו בהחלתשכ'
 הסיפ רוחב 4( . הסיפ( לרוחב סיט בין שחלק קידםהוא
 הל"י.- שם שבת הלנ' , טפחים ד' והוא ,כפול

 מכוונים החזקה וביד בפיהס"ש הרמב"ם דבריועתה
 בין פירוד לעשות דרצה כסאן ולא , זל"זומשתוים
 שכ' , שם שבת הנבירים שלפי , ריא"ז [l~SY1 ,הדבקים
 ב' היא שהמים איהא להר"ם ובפיהם"שדבמיימוני
 שמשוה הרי ע"ש, האמה, מן הנודל כרוחב שהואטפחים
 שכפה"נ אלא החזקה, היד דברי עם פיהט"ש דנרי הואנם

 ב"כ, הוא הסים שרוחב וצ"ל , בדפוס הדבריםנשתבשו
 אוה פ"נ שבת ישיאל ובתפארת , לעיין כ"זכמבואר

 נירל שנין כהפסק : כפול הסים רוחב מלא על נ'י"ר
 לאצבע אטה שבין המרחק מן בפול והוא ,לאצבע
 הרב אחרי בזה נטשך הנה . עכ"ל סתם סיטשנקרא
 במתניהן )ששיעורו המלבן כ' נברתא ובהלכתא ,שם

 כדעת והוא , ד"מ שיעורו כפול( הסים רוחבכטלא
 כ' כ"ז אות שם ובכלים . ע"ז נתעורר ולא ,הרמב"ם

 והוא לאטה אצבע שבין רוהב כמלוא הסיט סלאעל
 לפי אשר שם הרמב"ם אחרי )נמשך נודלין ד'כרוחב
 ביכין והוסיף הרפים( טעות הוא , לעיל שכהבתימה
 איהוא לגידל אצבע שבין כרוחב הוא הסיפ, רוחבאבל
 , אביו בשם הרמב"ם כ' כך , חז.ל" שהזכירו כפולסים

 הר0ב"ם, ברברי האחרונוה, סלים הה' נזכרו ולאעכ"ל,
 המרחק לרעתו כי , לנרסם א"א לעיל המבוארולפי
 , כפול סים משא"כ מפחים ב' הוא לאצבע אנורלבין

 - . מפח או אצבעיה, ד' רק לדעתושהוא
 בשיעור מאד האריך , דשבה פי"ג עשירובהון

 בעיניו ישרו לא כי בצ"ע הרמב"ם רברי והניח ,הסים
 משום זכר( לא הרש"ל וביאויי הסם"נ )ודברי הרס"מדברי

 שזרת ומשים , הא לא ליה הנא שהוא שסנרדראה"ק
 , טפחים 3- ולא 2,5- דהיינו , ה"מ בת אסה חציהוא
 מבוא )עיין תנא איננו שראה"ק רבים הוכיח) כבראנל

 ובערך שי"י( להנאון ראה"ק ותולרוה לרוו"ההפיוטים
 וכי ו"ם, בת אמה חצי שהוא הרמב"ם דדעת הבאהי,זרה
 .  בהוספתא הואכן

 לאצבע נידל בין שהמרחק , הרמב"םומדברי
 שסיט רה"נ, כשמת הוא רש"י ששטת למדנו , ב"מהוא
 ששיעור שכ' דאחרי טפח, דהיינו אצבעות ד' הואפטום
 שם"ם , ב"ם רהוא לאצבע נורל בין הוא כפולסיט
 עינינו הא צ"ע שלכאורה אלא . טפח הוא פשיטשסיט
 פשוט סיט שיעור שהוא , לאמה אצבע שביןרואות
 הנר"א קושיה זהו ]יכנראה טפח ליכא , רש"ילרעה
 ובמקום בדבריו, נפל שטעוה אלא שם, ערלה ,בשנו"א

 להיות צריך , "ב"פ' לאצבע אצבע שבין אפשרואיך
 ay~] , הנרי"ב קושית מעליו סרה ובזה -- .*כטפח*

 הוא מיס ב קה, שבת וכ' רש"י שדקדק שזהוונ"ל
 יכול שאדם כמו לאמה אצבע שבקההפסק
 עפ"ר שבהרחקה שאע"פ כתתו * 'כנראה , -להרחשו
 יה" אז , שיכול כמו להרחיבו יכת אם בכ"ז פפחליכא
 צ"ל , ברש"י הכתוב  "כמו* במקום ואולי , טת"בי
 הסיבר , לעיל שזכרתי , בר"ן הלשין הוא וכן ה" ם"כ

 ודעת טפח( הוא )שסיט ורה"נ רש"י דעתואל - . כרש"יממש
 שכוון נראה ב"ט( היא )שסיט הרמכ"ם שוכרהנאון
 דבריו שנשתבשו רק ב, פב, לשבת בפירושו המאיריהרב

 ולתקנם להעהיק'ם והנני , להלמם קשה כי ער ,בדפוס
 שני ושיעור ... לאסה אצבע מתיחת כדי ... הסיטרוחב
 שני ]קרי שבת שיעור הוא כפול( סיפ )רצ"לסיפין
 ספרר נאוני אבל רש"י[ כדעת מפחים-והיינו שני ע=ט'

 שלישית לב' קיוב והוא לאצבע, נידל טתיחת כדיפרשו
 דעת ]והוא , פסחים ב'[ : ]קרי ד' באורך והוא ,זרת
 נחת לא המאירי שהרב רק , הרמב"ם שזכרהנאון
 לפ.רוש פשום הסיט ורוחב הסים[י לרוחב סים ביןלחלק

 הראשין.- לפירוש כפול[ מ.ט ]רצ"ל: כפול הואהאחרוןן
 - דשנת. פי"ג ריש בפירושו ועיין מבוארים,והדנרים
 בראשית ת"א עיין , שקל של הרגים מל"אסלע,

 כשקל היא וא"ב . ועוד ל-ינ שטותכס-סו
swמעות - נרות כ' הורה ,- 'yffv 

 ותילתא תלתא או
 בתלמור הנזכר סלע אכן - א. נ, בכורות עייןדינרין
 קרושין ריש ירוש' ר"ח הנא וכן , דינרין ד' עפ"רהוא

 פ"ר ב"מ ממהניתן ח.לפי זאת והוכיח דינרין ד'סילעא
 רם*א הונאה בה יהא ולא חסירה הסלע ההא כמהס"ה
 וכן ב פב, עירובין רנ"נ ועיין , לדינר מאיסר איסרותד'

 בשלשה ... סלע הפורס ס"מ פ*ב e~vo מסתניתןסיכח
 והוי . דינרין ד' שהסלע הרי , טעית ודינר כסףדינרין
 עליהם שהוסיפו בתר תירה של שקלים , הנ"להסלעים
 קי(, שקל ע"ע א. ה, בכורוה סלנו( )5,' מלברשתות

 רשיי כ' הנ"ל ההלמודי הסלע משקלובדבר
 והרינר דינרין ר' שהסלע צורי כסף ד"ה ב לו,ב"ק

 ולא , הברזל למשקל ומחצה שנים והוא ... זהבמשקלו
 אחר בסקוס ופרשו . ומחצה" "שנים זה טה לןפירש
 זוזים ד' דהסלע ... צורי של במנה וז"ל ב מם,בכורוה
 לטשקל וטחצה פשיפין ב' סשקל של זהב בטשקלוהזוז

 כי לנו, נרע לא עדיין זה פשיפ שיעור נם אבלהברזל,
 . ע"ע , מזה זה שונים פשיטיםהיו

 להורה בפירושו לו טצינו מפורשים יוהרודברים
שטות

 הסיט רוחג דמלא מפורש רכ' הע"ר שם הרמב'ם דברי יפרנס א"כ דאיך , דבריו להבין זכיתי ולא . עכ"ל העיקר והוא , רש"י"טת
 איתא ושם ט' פרק שבת בתוספתא היא הגוזז של הדין מקור דהנה . צע,ק עדיין הרמב"ם רדברי ורע - ז ד"ט הואכפול

 כפול הסיט "רוחב" טלא הגרסא היתה הרטבים שלפני אפשר -אך 1 כפול( הסיט רוחב מלא )ולא , כפול הסיט מלאששיעורו
 ראיתי ובעה"נ קצ( - . כלל זה על העיר שלא המגיד הרב על הפלאאבל

 ובסלע ... התורה שקל הוא YSDI דאל , תמוהים דברים
 )ז( ע ל ס ל ע ל ס בין חילוק יש וא"כ ... סתם והינו הקרש שקל מחצית גם ,ז( ע ל ס ה הי' וא"כ , מעות[ ושקל כסף שקל ,..חיו

 סתם סלע מצא אי' ארע ולא עכ"ל. הקדש, שקל והוא שקלים שנ' היו ועור סתם שקל היינו הקדש שקל מחצית הי' סתם )זן ע ל סכ'
 והוא שקלים שוי הי' "ועוד שכ' זה סה גם לשקל( שקל , השקל צ"ל לסלע סלע , הסלע בטקום ,ואולי ז קדש של שקל חצישהוא

 רק הוא באמת אם גם מוכן, כל לו אין הלשון עב-פ אבל ברוחק, ליישב יש זה ,וגם באחר וסיים שקלים בשני פתח הקדש"שקל
 . ז( כאן הניאו ולמה , שקל בע' רק סלע בע' מקום לזה אין , היתקנתי כמו וציל ,טהרם



נקזסלע
 הצי שהם זה.בים ד' טשקל שהשקל כא-לבשמות
 קצ-( קלוניא של הישר למשקלאתקיא

 דברי שהעהיק אחרי מ"מ פ"ח בבירוהוהרא"ש
 שהפרופה כחבו והנאונים כ' הנ"ל להורה בפירושורשעי
 שהשקל וטזה שעורה משקל גופא והחבה , חבהפלנא
 ב' והובאו , ג"ש[ צנו סלע רבע , ]והרינר נ"ששפ"ר
 שכד. ס" בטוי"ר קל.( אלורעיה

 קדושין ריש בשה"ג כ"ה להורה בפירושו רש"יוכדכדי
 פירש שלא אלא כסף, של אינקיא חצי משקל הוארהסלע
 נ' ההיסור בסי' רש"י וכדברי קצא( כונתו שנקיאלאמה
 שפד, פ' חרשות מרום"ב ומהר"מ שם, בכורוה וגם"הגם

 כלשון הברזל למשקל ומחצה" ,שתים סחטו הם שנםוע"ש
 דינר זה: לפני שם איהא רנט"ה שבדברי )אלא בב"קרש"י
 : שסיים שסה ומובן , הברזל למשקל פשים ה' הוהזהב
 לכ' ג"כ כוונתו הברזל למשקל ומחצה ב' כסףודינר
 וכ"ה כבר( שזכר פשימ סלת על ומסך , פשיםומחצה
 ?( פונדיונות איתן קורא הוא )אך הנה סי' קפןבהשבץ
 איתא לח מי' לבוב דפים בו ובכל עז, סי' ויסריובמחזר

 כ' כה-לט לקמן אכן . זהובים צ'ו תחי' אונקיות( )יג והליטרא אונקיא 1/8 הזהוב יה" לפח'זקצ-(
p~rl 

% 
 8/25 והזוז 2/25נ רק משקלו הי' לא שהשקל סובר ואול' - ז קלוניא למשקל כסף בה -1שוקלין ליטרא היאזוזים(
 שהיתה הסטרא נחלקה הרומים אצל גם כן כי , ליטרא tlgh כמו בהוצאה יצא ובכ"ג , ליטרא 1/100 רהיינואונקיא

 יה" פרזיטים כ' היא שהאונקיא )ואחרי שלמה דרכטא בשיעור בהוצאה , הדינר , יוצא והי' , דינר ק' על דרכמון '1צ
- , מעה( 15? )5,2,4(=ב והפשט , פצימים 4,? מדויק עפ-חהזהום  נים t~ff שאפשר בפנים לקמן ששכתוב מה ולפי 
 הוא לשקל אונקיא חצי רח.טכון אפשר , לכאן ענין דחתם החשבון ואין דחתם למשקל דהכא משקלבין

 )י-ם ליטרא היא דינרין מאה בת שטנה כ' ורש'פ וריא'ג , אונקיא 12,6 זוז ק' בת המנט ותהי'ברייק
 12,5 )ר,קיינו אונקיא חצי הוא שהשקל רשיי שכ' מה ע"פ רש-י ובין ביניהם לחלק הה"צ וכ'אונקיות(
 שלהם אונקיות וי"ב רשיי משל כבדה היתה שלהם שהליטרא שאפשר אף , - אתו הצדק אול' ובזה לטנה(אונקיא
 כסף בה ששוקלין והליטרא המנה לחשבון היינו י כה-לט לשמות עור שציין מח אך . - רש"י של וחצי אונקיות לי"ב שויןהיו

 ההוא החשבון שאין אפשר שכתנתי שכפי אלא ליטרא. רק היא שהמנה רש"י גם כ' שם דאדרבה לקיני' נורא הביא לעיל, שזכרת'בקלוניא,
 חלוקים שיעורים ששני שסברי נראה הטור, מלשון וכן הגאונים( וכתבו : )ולא כהמוי "והגאונים הרא"ש מלשון קצ..( לכאן,ענין
כסף_ שעורים ועשרים מאות ותשע אלף משקל הוא ולהגאונים רש"' לפירוש ". וחצי אונקיות ב' הם והע שכ' להרא'ש בהל-ק ~ועיי'הם

 וחצי אונקיות ב' רש"י לפי' ה.ס דז'ל מעט הרברים נשתבשו , תרכ'ו סש' , שלפני ווילנא שבדפוס רק , פסקיו נקצור וכיה
 )אמשטררם הטהור ובשלחן בפנים. להלן שאזכיר המהברים כל הבינו וכן . ותתקכ( וצ'ל שעורים ותתקו אלף הגאוניםולדגרי
 קלוניא סשקל וחצי אונקיות ב' והם סיים בכ"ז הגאונימ, כדעת והוא לסלע( שפיד )דהיינו שעורים תתק.כ אלף הם שה"ס כ'לש-ר(
 ומצאתיו ושקלחיו כ' הספינה את המוכר פרק ב-ב הנסק'י שגם אמת . תימא וזהו , רש"י כרעת והוא לפלע( אונקיא חצי,דהיינו
 שפט הסלע ויהי' , שעורות צ-ו שהדינר שם כ' ובכ.ז , רשיי כדעת אונקיא חצי הסלע נמצא . /ו( )2מ אונקיא רביע חציוכדינר
 של היתה ואולי שונים, וזמנים במקומות שונות אונקיות שהיו ידענו וככר משתעי, אונקיא באיזה וכר לא הוא אבל הגאוניםכרעת

 וכ' , אונקיא חצי אחד לוט רק ג"ש שפ"ר משקל הוא גם WY~r נפנים לקמן הוכרהיו בכורות, ועד-ח רש-י משל כבדההנמוק.י
 קשה וראי קלוניא למשקל מפורש שכותב השה"ט על רש-'._אבל שוכר ממשקל ככר מקומו של המשקלשעכ*ח

_. 
 הריא'ז קפא(

 מטון החשבון ואין , גראן מהצי פחות הפרוטה ונמצאת כסף של גרעינים ג' האיסר ונמצא הטה של גרעינים וא' כהיקל והואסיים
 אשר תרמא ווארשא רמום ובשה*ק עפ'ט, ושטינית המלה נשמטה ואולי ושטינית, גרעינים ג' האיסר עולה לסלע גרעינים ש'דלפ"ח
 שעל הריא-ז משא.כ . מעה כ' בן שקל על כ-כ הוא אך , לח ש' הוא שהשקל כ' רש-פ שגם -ודע . כתוקן( הוא אחריםברפוסים ואולי לפני אשר ~דפוס נשתבש הדרוש כל )ובאמת הטעות נתהוה איך אדע ולא גרעינים. תשעה ז( )הסלע שהוא ריא"ז בשם הביאלפני
 התעטיריסלע

 קאי_
 משקל ברבר שכתבתי מה שקל וע"ע

 החטים._
 2,8 הוא הסלע משקל שביע.ת ריש הרים שכ' טה לפי קצאי(

 אונקיות כי - ז אונקיא 6,? ולהתשג-ץ אונקיא 0,76 להריב'ש הוא שפ-ד בן שהסלע , להלן להמבואר סותר זה ואין ,אונקיא
- 884( " )6/סן התשביץ ושל ג-ש a= 612 384( " 4 )8, הריב'ש, של אונקיא הן,שונות  8,4 576, " 2/8 והשיעורים , ג.ש 86(=676 " )16 רהיינו ג"ש 36 דרכמא וכל ררכמון 16 הוא שם ברבריוהכינואר אש"פי הרמב'ם של האונקיא טשא.כ , נגש 640 

- ,512 0,6 " 640 
 ב' כי ע'1 תמה ואני כ' שם ובטח , ריינש זהובים ב' שיעור שזה ב' המהרי-ל קצב( - . שויםכולם

 וי-

 נתקטן אח"כ רק לוט 2,6 מתחלה הי' מהרי-ו בימי ואף לוט 3 יקי בימיו הי' שהזהוב גמהרי'ל מבואר הא תמיהתו עלתסה ואני קרמוניות. ומשנים מאז הזהובים אלו של מזהוב יותם ר.ט כי , בקירוב( 4ט 5ז,ו ערך בריח הרב לפיח הוא ר"מ ,שכלר'ם לשני יעלו לא
 בז"ר מהרי-ל שחשבון לאמר נוסבר וערש - ז קרמוניות ומשנים מאז מזהב יותר הוא לוט 1,76 כי בריח הרב יאמר ואיך ,בימיו
 יתיישג ואיך בפנים. לקסן עיין לום, 6 שהן אונקיא 5,? מן פחות ה-ס יהיו לא לרשיי גם הא תמוה, זה גם וולכאורה רש"י לפיחהוא
 ג"ש שש"-ר מצא רהוא , הרב על קשה לא זה באסת אבל - ז רש" עפ-ח הוא לוט 3,6 מן מעם פחות לפ"ר שהם שבז-רלו

 של לוט 1,6 אל שוה שלו שהלוט שמ.מ לוט אונקיא=1,6 8/4 משקלם שלהריב-ש ואחרי , לוט 1 משקלם להגאונים סלעשיעור
 אבל . רש-י( כשיעור כזה פחות מעט שהם ז"ר כב' הוי ושפיר 3,5(=6,06 " )1,5 הוי לוט 8,6 שהם ר-ט ושני , ורש-ידמגוגים

 וטחצה. פשיטין ב' וצ"ל שם"ם ספק ואין ומחצה פשיטיןכ'
 ]וע"ש קדושין ריש ברי"ף הוא כן הנאוניםוכדברי

 הל' בה"נ וכ"ה ששרנג, דינר נ"ש צ"ו בז לדינרשקורא
 הוצאת הנאינים ובתשובה ע"נ[ סף ז"ל ובשו"תבכורות
 בכיים ועוד קרושין ריש המש' בפי' וברמב"ם צח סי'סהרנ"ק
 ובימב"ן ערכין הל' ורוש קצא-( שקרים הל' ריש ה.דובספרי
 ארנינץ :'ב סלעא לי' דהוי שכ' ]וע"ש שלו בכירותהל'

 אלף סי' הרשב"א ובשו"ה הארנינץ[ ג"ש -82 ,/'88( ),דהיינו
 י"ב או איג,נץ י"ב שהסלע הוא נם שכ' ר' סי' ]יע"שיוד

 געש( ל"ב שלו האשטרלש שנם )ונמצא בקירוב,אשטרלינש
 ארננץ ע"ה הם דינר שכייה ה"ח פ"י אישות הרה"םונ"כ
 נ"ש ל"ב הוא נם שחושבו וע"ש לסלעי ארננץ י"בדהיינו

 הדיח הביאו קמ"ר עשין ובסם"נ שצב[ סי' חנוךועי"
 בהל' טהרי"ל בשם שהגיא ]וע"ש ה'- אות שםבכורות
 ס' שהם , - פירנש עשרים הם שה"ס שלופרה*ב

 גרעת , לסלע אטטרליש י"ב דהיינו ע"ע,אשטרליש,
 דעת שכ"ה בעצמו המהרוגל שסיים ונמו , הנאוניםכל

 כא-לב שמוה יהודא מנחת והריב"א . קצב([הסמ"ג



סלע94

ה ק"ג( אשטרליש " הוא אונקיא שחצי וכ' רשיי דבריהעתיק
ש זהב משקל שמשוה מה על עליו ר"ה שהמה מהוהניא

למשי
וו רק משקלו הסלע ר"ה שלדעה והחלים כסף, דינר

8' חצי שהסעה נ' מלונדרש שהרא"ם הניא גם אונקיא,רבץ
 פשיפים נ' הוא ,הדינראשפרליש,

 )אשמרלשי"
ש וסיים ,

ל לרש"י אשמרליש, כ"ה לע"ה לפרה"ב ה"מ דבר שלקצרו
ה כ' קפנ פי' ובסמ"ק כ' ושוב . .ס' סלונררש ולרא"ם .ננ'

ל ה*ס לפריט יש ולפ"ז שעורה חצי משקלה )נצ"ל(שהפרומה
פ הסם.ק שדעת שסובר ונראה אחר-. בענין הנן פדיוןשל
ס שזכר , שתים על להעמידם ה"נ ולי , רביעית רעההיא

מ מוכרח שאינו צינר :vQ' כתבהי ד"ה שישי בדבר כיהרא"ל,
א שיעור הוא נ"ש עפ"ה הסמ"ק ושיעור רשיי, עלשי"לק
ש הרא"ם שיעור. נם שהוא ונראה , הרא'ש שזכרהגאונים
א ע"פ חושב שהוא טד אלף בסי כ' הרשב"א שהרימלונדרש,
ד אשפרליש י"ב שהסלע ר' סי' כ' ובכ"ז , שעורהגרעיני
* - לעיל שזכרתי הרסב"ן טדברי וב"נ טלונררש.כהרא"ם ד הוא אונקיא(, )הצי רש"י ששיעור רואים אנו הריב"אמדברי " דהרי אחת, על להעמידם הייהי שסבור אלא עודודא

ר אשמרליש( ע"ב הנאונים לשיעור נעיך והוא אשמרליש"
ט לאמר הי' אפשר קספרש, קרא שרשיי ואחרי 6 אל 5סערך
ל הממבע על שהוסיפו קודם הורה של אשקל קאידוש"י
י. דהיית טעה, ב"ר בן סלע אבל מעה, כ' בן דהיינושהוה
נ דהוה להנאונים יודה , שהוה הממבע על שהוסיפואחרי
ד הסלע הוה רש"י שלחשבון ומה אשפרלש. 10(=112"6"
ט משום אולי קצל( 5ז,0 ולהנאונים אונקיא, 5ש(=0,6'6/5"

ל אונקיא 5/' היהה הגאונים של ואונקיא הן, שונותראונקייה
ע רש"י- של אונקיא 6'0 רק 4/6( " )6זן הוי ושפיר רש"ישל
= אה גם שחושב לנו יצא להלמור רשני מפירוש כיואם

י מדברי כנראה אשר פשימים, י' רק , מעה כ"ד בןהסלע,

 ( הות חן והחשטר~ק'ט הם סרומררשהרא-ם
-  חשי 

 סלונררש הרא"ם סהפשיפיסשל כבדים היו ההםשהפשימים
 וב' להלסוד בפירושו רש"י שדקדק זהו- ואולי ,והנהונים
 סרופ"ב סהר"ם ובשו"ת רנסה"נ אצל וכ"ה הברזלי8לטשקל
 הישר", *למשקל שכ' לתורה בפירושו משא"כ לעילשזכרהי
 הברזל למשקל והפשים הן,)יהאונקיא( שונוה שמשקלותלפי
 בפירושו הישר,שזכר למשקל )והפשים( סהאונקיא כבריםהיו

 60צ בה שהלימרא והכ"ב המח"ו שכתבולהורהחתיה.]וטהא

 זמנם(,והרא"ם )של דינרין" הירמה"כ"ה הברזל לסשקלפשימין
 דינריי", "כ"ה היתה אישמרליש 800 בתטלונדרש-שהלימרא

 4/6 הי' הברזל למשקל שהפשים קצת נ"במשמע

 הי' שהפשים שאף י"ל הראים[.-עור של כסףאישמרליש
 הי'0(1/' במשקלו 6/100(4בן )או אונקיא 20/' רק במחירושוה

 כחיטב.ן אונקיא, 10"100ץ-6(0 הוי פש.מים )וי'אונקיא,
 לשונו: גם מדוקדק ובזה סינים, 1/6 בו שהי' לפיהנאינים(.
 לפי קצר(, ומחצה" פשופים ב' אטשקל של זהב*בטשקל"
 דעת כן אין אם אעשה סה אבל משויו. יותר הי'שמשקלו
 של הפשיט כי ידעו אחריהם,-ואולי והבאים והפורהרא"ש
 ]ומה הישר במשקל אונקיא 40' רק במשקלו גם הי'רש"י
 עיין הכסף", *ממשקל להוציא הוא הברזל" שלמשקלשכ'

 שיעור רש"י שמשוה סה קשה לכאורה שלפ"ז אלאלקמן[,
 בקרא דנם סברי התלמודי-ואולי הסלע לשיעור רקראכשקל
 )עיין ז"ל הרמב"ן דבריו שהבין כמו קספרש, שקל ולאסלע,
 שם, בכורות בררר"ב ור"א כר"י שסובר לפי קצו*(,הערה

 שקל בעינן התם( מתנית; שחשבה לאינך )והה"רשלפרה"ב
 רש"י יסביר הורה של שקל שתוה.]אנל עליו דאוסיפולבחר
 סנה כאלו, שקלים וכ"ה אונקיא %5(6/124 " 6/6 רקשהוא

 שכתב מה קשה שלפ"ז אלא קצה( אונקיא[=105/12
 )ע"ש מעה כ' בני שקל כ"ה בת שסנה כה-לסשמות

בפנים
 . הרי"ח רברי ע"פ מבואר טורנש דבע' אוסיף ואני . הסמ"ג טסקנת שכן המהרי'ל סיים רהרי כן לאמר שקשה הרגישבעצמו
 כ' המהרי'ל שכותב מה לפי שהוא גו-ר משא"כ , שרגש 16 ב:ן6/8 3( )6"1/8 רק ה"ס ויה" מורגש 3 1,8 הוא לרשיישהסלע
 החשבון וכי , מה"ס טעה יותר הם המחרי'ל של הבזקר כי , זהב בע' שכתכתי .למה ראי' )ומכאן כהגאונים, דחושב ועכ"חזהובים.
 להלז שכתנתי ולמה , טוינש 18,76 8=ם : =10"16 המהרי'ל( שנ' כסו לוהב טורנש " )לחשבון רהייגו ז"ר, "'5י הואהמדוקדק
 15( )5/846/5 להגאונים הוי 6נ 5/8 הוי ה.ם לרש"י אם 5 אל 6 כערך הוא רש"י של לשיעור הגאונים שיעור שערךבפנים

 והוא ס"ה איתא שם ובריג"א , אשטרליש 160 =ב 20( . 81 שהזקוק ומזה קצג( - . מכווניפן והשיעורים , נורכש 18,75בך
 עשרים ;י לז_כח בראשית ריב'א ועיין ס"ה( וע' המרר גם הפך ה' שהוא הק' על שסבר ואחד , קים כתוב הי' )וכפה.: ,טעות
 בשניהם שנפלו )והטעוהים בתום' שם ועיין , אשטרליש ק.ס והיינו ק"מ עולה כסף כי זקוקים וכצם( בכ' אוהו שמכרו שכ,כסף

 ר' י ) ,קוק חצי הס שה-ס נ' רהרשב"א קצג-( __ . הכפו"פ גחשבון בפנים לקמן ועיין , חצירו( עיט בכאו"א לתקן אפשרנדפוס
 סלע( )6,25 צורי דינר שהה כ' כתובות סוף והר-ן 0,75 =ב 5 : )8,75( הסלע והוה , אונקיות 3,75 דהיינו , רגיעי פחותאונקיות(

 והסלע , אוגקיא 4,5 הם אריינץ ע"ב נמצאו . ארגינץ וג' אונקיא והצי אונקיות ר' שהם הסלע( אריי:ץ י-ג )או אר.ינץ ע'ההם
 אונקיות ר' או הסלע( ארגי:ץ י.ב )או ארגינץ ע"ה הם סלע( )6,26 דינר שכ.ה ג' זהה-ס 0,75. = 72( : 4,5 . )12 אריינץי-ם

 זמן קצר( "0,7 = 6;'( : 4,76 " )2נ ארגנץ יב והסלע אונקיות, 4,76 הם ארגיגץ רעיו והוא אהד. ארגיגץ חג' אינקיא רבעיושלש
 1.ל לרשיי שהסלע שכ' 64 רף וראיתי הכפר את יבפתחי . גרל'1( )דפוס ופרח כפתור היקר הספר לידי בא ואת כתבי אחרירב

- לגמרא ובפירושו , ורהמ 6,25 להורהבפירושו  25י6 אל 7,5 ערך כי לדגרי סמונין מצאתי ואוסר מאד, ע"ז שמחתי דרהם, 7,5 
 אלא עור )ולא אחד לשקל הרב כונת השיעוויס שבשני ראיתי הסדר על p~en כל על עגרי אחרי אבל 6. אל 6 כערך ג'כהוא

 ע"פ מצא הראשון השיעור וכי , סעה( נ"ר בן לסלע ולא , מעה כ' גן לשקל הוא ררהם 7,5 שהשיעור שם מחשבונו יצאשמפורט
 בכורות רש"י שכ' מה ע"פ מצא הויני והשיעור ע.ע( היו, שונות אונקיות כ' אחרי רשש של 11 הוא אם יודע סי )אשר שהכיראונקיא

 דהוא לו יצא ג.ש צ.1 הדינר את שחשב ולפי , דינר 8 1/8 דהיינו ותילתא תלתא דאורייתא סלעי רב'א גשם שם האמור על אנ,
 במשקל גם כי לקטן ועיין , לא או ג"ש צ'ו שהדינר רש-י סובר אם דנים אנו הרי ע-ו אבל - . בטים ע"ש , דרהם 7,5וטוה

 ;:ם שבסדרו בנפו"פ הרב על והפלא , מעה כ' בן לשקל הוא זה סעור. בגמרא שם מהמבואר כי ודע . להסתמק ישהשעורים
 הערה ז-)עיין כרבא פסק דרש'י מנ"ל העיר ולא רשיי, לדעת זח שיעור גם הביא פדה"ב של ה'סשיעורי

_Jnwcn 
 אלא קצה(

 אחר שגם כרסא שסובר קצת משמע , מעין" "עשרין ראוי ג' הקדש בשקל וכולן על ב מט, בנורות ררש.י , דהיק הואשלרעתי
 וכן מעה כ' בגי בשק"ם אלא בשלם אינו , בתורה קצוב סכום e*p לשלם שמהניב התשלומין ס"מ שתות המטבע עלשהוסיפו
 חרוב. בגרעיני גרה גב'( )ב( כמה שמסתי ומשקלם ... צורי במנה פדה,ב של ה"ס בכור יש בפ' ותנן שכ' שי; סי' יראים בס'בשמע
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 דקרא המנורה משקל לפרש דהרי סוכרת דזהנפנים
 קלוניא למשקל הכסף בה ששוקלין ליפרא היאקאתא(
 הנזכרה המנה משא"כ אונקיוה י"ב היא הליטיאוהיי

 בגמרא דאף ]ולאטר ז אונקיא 105/12 רק עילהשאינה
 דעהו וכי כרב"א דפוסק משים כפרש מעה כ' בןשקל
 ודאי קמה-,זה הערה עיין מעה-, כ' הוא צוריוסלע
 דאורייהא דסלעין נ,א בבכורות כ' דהרי .אפשראי

 הרי מעין" "עשרין דהוא והילתא הוי צורי דינרהלהא
 בכיסו, לו מצאהי וכן מעה, ו' לרעהו הוא צורישדינר
 הי' כאן שמזכיר "דכסף" דמשקל לאמר הייתי סבורואנכי
 יו"ם במעדני )ועיין בס"א שזכר והישר הברזל ממשקלקל

 "למשקל ברש"י הגרסא לפניו שהיהה שםבבכורות
 הגרסאוה ושתי נדול הי' הברזל שמשקלדנדול"-ונראה

 וכי קצו( 144 אל 126 כערך זל"ז נערכים והיו הוא(חד
 10 5/12 := 25/144י( " )12 רק היהה לא הכסף לטשקלליטרא
 המנה רשיי שלדעה נאמר הברזל,-ואם למשקלאונקיא
 ההי' אונקיוה י"ב רק היא מעה( )600 דינרין ק'בה

 כמח"ו אכן אונקיות, )12ח600:500(=10 כסף שלהליטרא
 עור( ה"י הספר אין כי אצלי, רשים שטצאהי )לפי עזסי'
 ליטרא היא צורי שמנהכ'

 ששוקליי
 ישר למשקל "כסף" בו

 זהוב שכל זהובים... ק' שהוא סלעים ב"ה והיא קלוניא,של
 דלא הרי הברזל, למשקל ומחצה פסימים שביםשוקל
 צ"ע,- הדבר ע"כ הברזל, למשקל הכסף משקל ניןטחלק

 טש"כ פחות לרש"י הסלע שיהי' הכרח לני איןעכ"פ
 אחר, ממקום הכרת לזה לכאורה רואה אני אבלג"ש,

 בזהובים )רש"י( הרב שיער כ' ל-בם שמותדהרמנ"ן
 שהזכיר האונקיא כמשקל והם בדורנו וגם בדורוהנמצאים
 והוא ששדנג, דינר הוא בהלטוד הנזכי והדינר כן,,,ואינו
 שהרינרין .,. השיעורין ולפי שהות ערבי דינר עליותר

 "קרוב בזמנינו היוצאים הזהובים טן גדוליםשבתלמוד
 והוא הזאה ארץ של אונקיא רבעי גי והשקללשליש"

 שהסלע כאן הרםב"ן דעת קצוי(-הרי ז"ל הרב שזכיהאונקיא
 אונקיא 6ז,0 הוא נ"ש, שפ"ד דהיינו ששדנג, דינר ד'שהוא
 הוא אונקיא חצי שחושבו שלרש"י נמצא ,קלוניא

 ג"ש(. 26,6 שלו )והפשים 0,76(=0,61266~354:
 , מא"י שבמכהבו , צלע"ג הרמב"ן שדבריאלא

 אדם הולדות ספרו ואצל התורה על פירושו סוףנדפס
 ברכני בזה"ל: כ' פנ"ו בינה אמרי במ"ע בקצרהוהובא
 חצי ומשקלה י.י כסף כטבע וטצאהי.י. לעכו ובאתיה'

 סיוע רש"י דברי נסתייעו והנה .., דש"י שוכראונקיא
 והגאונים( הרי"ף שרצ"ל )עכ"ח רז"ל דברי כפי כיגדול
 בעכו שקורין הדינר הוא והרי שעורוה צ"והדינר
 צורי,,, דינר לכואנד קורין וכך שיעורי' הוא שכךכואנד
 יב הסלע נמצא ,., אשמרליש ג' הזה הדינרומשקל

 רש"י,,. כדברי עשרה אלא ואינם , דבריהם לפיאשמרליש
 שד' לפנינו קצח(-הרי שתות עליהן הוסיפושהגוים
 , ג"ש ש"כ דהיינו , שתות פחיה נ"ש צ"ו בנידינרין
 רנ"ו )ולא שכהבהי כמו , רש"י של אונקיא חציהם
 הוא רש"י של והפשיט לתורה( מפירושו שעולהכסו

 - ז ג"ש ל"ב דהיינו הגאונים של והארגנץהאשטיליש
 את חושב לתורה בפירושו שגם לאמר הייתיוסבר

 השיעור וכי ש"כ(, )וחצי' ג"ש הר"מ רש"י שלהאונקיא
 ולא , רש"י של אונקיא 0,6 רק הוא לשפ"דהאמיתי
 שהדינרין שכ' לשונו גם נומה ולזה 0,75 כ'בדיוק

 לשליש"- "קרוב היוצאים הזהובים מן גדוליםשבתלמוד
 אעשה מה אבל - , ממש שליש ולא קרובשסשמע

 שהרמב"ן שמובר נראה וקנג כג,סו סי' מהריב"שאם
 אל שוה היהה האונקיא וכי , אונקיא 0,76 נקטבדיוק

 )וכל ארנינץ ט"ו דהוה , וסיורקא דקטלוניאהאונקיא
 בי ואם האונקיא(, ג"ש הקי"ב דהיינו ג"ש, ל"בארגינץ
 בכ.ז בהכתבו ז"ל הרסב"ן דברי יפרנס איך אדעלא
 נם , אונקיא בע' הסכואר כפי כי דבריו את רואהאני

אונקיא
 הל' אלגזי ט מהרי" ועיין הקודמת. הערה ועם הוא שנתראה לפי כרב'א שהלכה תקכ'ג סי' בכורות הל' באו.1 וכ.כ צ'ח, סי' בת:יא זהוהובא
 זכר לא אפשר והיראים נימיו, נדפס לא ~והאו-ז התניא דברי ולא הנ"ל רש"י דברי זכר לא למה ארע ולא זה, נדין שהאריך מהבכירות
 שהסלע ואע"פ וסיים שוי, בבית שתות עליו שהוסיפו לפי נ"ר והסלע מעה, כ' רק שהשקל שכ' לח.א וראיתי בדפוס(. דאשתגשבשום
 פדה"ב של שה'ס , ס"ז פ"ח בכורות המש' גפ" הרב ובן שיה סי' 'וד"ע בשו"ע להלכה פסקו מ"מ מעה כ' רק הי' משהביטי
 והגאונים התלמור של ומתן המשא כל , שעה לפי ואשתמטתי' . עכ"ל ? הא ומג-ל מדוע טעם וצריך , סעה כ"ד בני להיותצריכין
 שקלים הל' ריש רמג"ם ועיי;הניל

_. 
 הפשיט גם כן הכסף למשקל כהליטרא כי ער אומר הייתי , בזה אנחנו כנים ואם קצו(

 הריא"ו כתת אולי תה סתם, משיט תקרא בקלו:יא, היוצאת מטבע הי' והוא הברזל, למשקל מפשיט 125,1,4 הי' הכסףלמשקל
 הנ.ל קלניש רגפשיט , יותר ומעט פשיט ושמינית קלניש פשוט הוא גקלוניא הברזל למשקל והפשיט שכ' אונקיא בע'זכרתיו
 כאן קצו.( . יותר ומעט כ. ולכן , ,12)3 מעט אך שלם לפשיט והסר ((בב28י/125 1/84 )114',125 ומה , הכסף למשקל לפשיטכונתו
 וריג-ש דרמב'ן ואונקיא סלעים ב, רש"י נול w'p:,w כ' ובחוה"ש . רש"י של האונקיא היא שלו שהאו:קיא מללו ברר הרמב,ןשפת'
 תטוה וכ,ז - ב"ס שהוא רש"י הביא קלוניא אונקיא כי טהר-פ הוא קלוניא אונקיא הריב"ש שכ' דמה זה לפני ש: וכ"כ ושליש,סלע
 למעיין כמתאר אית וזה , שתות:אונקיות דמיירי רק הסלע במשקל ,הרמב'ן( והגאונים רש", בין מחלוקת יהד לא דבריו לפי הנה איפכא, מפורש שברמב.ן יה שמלבדמאד

_. 
 הבין הוא שגם רואים אנו להלן( שאזכיר מרבריו )וכן כאן הרמב-ן שמדברי ודע

 הרטב.ן עינינו מאיר של קדשו דברי להבין זניתי ולא קצח( . במים לעיל רטזתי וע"ז מפרש, קא מעה כ.ד בן סיע בקראדרש-י
 ההוא שקל אול' ז שראה משקל טייתא ומאי , שתות עלייהו בדאוסיפו דרבנן סילעא לפרה.ג האימא שבעמן כ' נעלמו הרי ,ז"ל
 דברים יש גיתות המטבע על שהוסיפו שאחרי שגם מריס שהביא , שם בכורות הל' אלגזי מהרי"ט ועיין הי', מעה כ'בן

 מעה( כ-ר בן )שהוא פרה"ב של סלע אבל . שקלים הל' ריש הראכ"ר השגות ועיין . מעה כ' בן קדש של נשקלשמשתלמין
 שהגוים"הללו' שכ' שמה וויאטר צורי, רי:ר :קרא שהוא ובפרט אשטרליש י'ב כאוש -שמשקל כומר, ד' שהוא להיות אפשרשפיר
 משתלם'ן היו התשלומין שכל וסובר .א, הסריוט של חילוקי ל-ל ואולי קצת(. רחוק הוא התלמור זמן אחרי רצ"ל שתוה, עליהםהוסיפו
 נשתייר שהוא )ולאמר קלו:יא אוגקיא 0,5 או , ג.ש ש"כ רק שמשקלו השקל שמצא ואחרי שתות, עלי' שהום'פו מטבעבאותה
 10,5 5 61 ה" עכ.ח תורה של ושקל ) האמיתי הוא רש"י ששיעור הוכיח מסתגר( לא ודאי השקל על שהוסיפו קודם קרוםמזמן
 . בפניה לעיל עיין . אי:ק'א 6/12=



סלע96
 רק היתח לא האו"ו, שזכר כנדה, היתור קלוניאאונקיא

 שטשקלה שעורה בע' הסביאר ולפי פאר' גראן618-490
 טן יותר לא )620/1,2( האונקיא ההי' נ"פ, 1,2 הואלהרסב"ן

 הנ"ל,- הריב.ש לשיעור קרוב והוא נ.ש,617
 וסצאהי r~lenn לידי זאת,בא כהבי אחרי 1'רשוב

 להעהיקם וראיתי לעניננו, הנוגעים דברים ערכ"ובח"ג
 תלתא תורה של ששקל בנסרא דאמרו הא הביאבקצרה,
 הספבע על שהוסיפו קודם וזה וכ' דוה, דינריןוה,לתא
 ,.. מעות נ' אלא השקל אין התורה מן כי ,שתוה
 די שהוא והשקל , הדינר כל טעוה שש עשווחכמים
 והאחרונים הראשונים וכ"כ .., t~VO כ"ד להיוה חזרדילרין
sfft  בני ודצ"ל דינרין כ' הם שקלים שה' מוסכם ודבר
 דינרין די שהוא השקל בי אומר הי' ז"ל ורש"י מעה(ו'

 צורפים של האונקיא והיא מקומו של אונקיא חציהוא
 ויהיו אונקיוה, ג' הם זהובים עשרים אשר הזה,במקום

 ,,. זהובים[ 16 2/8 1דהיינו והצי אונקיות נ' שקליםה'
 רש"י שנ' כסו משקלו השקל באאוה ראה ז"לוהרטבכן

 חבוה.,, צ"ו משקל שהדינר אומרים ז"ל הגאונים אבלז"ל
 שאוסרים זה והוא שם אוהו שראה ז"ל .הרסב"ןוכ?כ

 ג' שהם זהובים כ' משקל שקלים ה' יהיו א"כ ז"להגאונים
 שראה שהשקל gvt רשיי דברי סותר אינו וזהאונק7וה
 שהוסיפו קודם הורה של שקל אלא אינו החלה ז"לה-מבע
 בדברי מחזיקים ואינם הי' הכוהים ביר שהרי שתותעליו
 כיד עשהו .,, שהות שהוסיפו אחרי אבל .,,חז-ל
 אונקיוה,,, ג' רש"י של וחצי אונקיוה ב' חזרו א"כמעין
 נ' שהדינר שכ' הנאונים עם הרסב"ן המכסה הואובזה

 ואם ההשב"ץ, עכ"ל חבאוה ל"ב ארגינץ ובכלארגינץ
 תימב"ן דברי על כלום העיר שלא הרב על הימאכי

 של אונקיא ,/8 שהשקל שכ' שזכרהי להורהבפירושו
 עם הרמב"ן שהסכטה שכ' מה קשה וכן קנח.(רש"י

 עם יסכים לפנינו אשר במכהבו הרמב"ן והריהנאונים,
 העיד הוא שגם פיא מ"א נ' כלל לדרך צדה ועייןרש"י,

 אנחנו רואים רש"י-עכ"פ לדעת והסכים בו חזרשהרסב"ן
 בשיעור פליני לא והגאונים שרש"י שסיבר א(מדבריו:

 והגאונים- מפרש, קא טעיה כ' בן שקל רש"י רקהסמבעוה,
y~Oשהוא מעה כ"ר בן המלע כי ב( קצה--(, מעה כ"ר בן 
 נמצא רשיי של אונקיא %6 הוא להגאונים נ.ששפ"ד
 ששערה' כסו הכל נ"ש, ש"כ הוא רש"י של אונקיאדהחצי
 - . כטוהו נדול לדעת לכוון שזכיתיותגל

 רשיי של אונקיא שחצי הפור גם סוברואולי
 הנאונים לדעת תורה של שקל כטשקל נ"ש ש"כהוא
 חיוב לענין רם"ם סי' ביוד"ע דכ' מה לי ניחאובזה
 שתות שהוא פ"א( )ב"ב לשנה השקל שלישיתלתת

 השלם שהסלע רש"י כשפת לכאורה דהיינו ,אונקיא
 יוהר שהוא הנאונים דעת זכר ולא , אונקש חציהוא
 אלא רש"י של איננה כאן שזכר שהאונקיא )ולאסרמזהו
 שבסי' אחרי טסתבר, לא קצ.'- הערה סטנה-עייןנדולה
 ולא סתם, אונקיא נ"כ כ' רש"י של שיעורי' כשזכרש"ה
 אלא כאן( שמזכיר אותה ולא , אחרה שהיאפירש
 עם משהלם אינו השקל ששלישית דמובר מעמא,היינו

 כ' בן משקל אלא מעה( מכ"ד שתות )רצ"להתוספת
 שו"ת ועיי' . אונקיא הצי הגאונים לדעת והואמעה
 אדם יפחוה אל לעולם אר"א שכ' ט' סי'גמויח

 כספים ארבעי' הזה" "ושקל בשנה השקלמשלישיה
 של שקל לשליש הנאון כונת הסו'ל הרבשלרעת
 ]ועכ"ח אסיטון, בע' שכתבתי סה ועייי טעה,' כ' בןהורה
 כסף הוא בהורה האמור כסף כל א נ, בכורות דאמיושהא
 דכתובים, אכסף ולא נאמד שבהורה כסף רעל יפרשוצורי,
 קודם כסף הוא צורי דכסף שיפרש עוד אפשרוהנאון
 בנסוי דספרש או קמא, הערה עיין שהות עליושהוסיפו
 סיגים כסף שהוא סדינה כסף לאפוקי נקי בכסףצורי
 כ'ששלישיה ה"ה פ"ז סה"ע צורי[*אבןברדב"ז מנה ע'עיין

 שליש והיינו נ"ש( כסףנקי)128 דרהסים בי הוא הלזהשקל
 א' במאמר שחשב לדרך בצרה הרב מעה,גם כ"ד בןסלע
 נלל שם כ' אונקיא, רבעי נ' הסלע את א' פרק ה'בלל
 מה ולפי אונקיא, רביעי הוא השקל ששלישית וי פרקד'

 בשיפת הלך שכאן רק הפור, דעה נם כן הש.ךובהבין
 , אונקיא חצי רק הי' לא סעה כיד בן הסלע שנםרש"י,

 קצח...( מזה יוהר הוא הגאונים שלדעת הש"ך כ'ולכן

 שכתבהי.- נטו טמהברולדעתי
 שיעור : וההשב"ץ הריב"ש יפלוגההנשוב
 הריב.ש ואם , ג"ש שפ"ר לשניהם הואהנאונים
 מפני הוא 0,6 וההשכ"ץ אונקיא 0,75חושבם

 ושל , נ"ש 620 היתה ההשב"ץ שלשהאונקיא
 רש"י בשיעור רק היא ביניהם והנ"מ . 612הןיב"ש
 הוא רש"י שיעור לההשב"ץ דגם ניסא ואי - ,)ור"ה(
 ג"פ 1,2 )לחשבון לנו יצא קצח'*( הערה יעייןלסלע

 : הללו השיעוריםהשעורה(
שיעור

 של ארגינץ סי ~רהוי ארגינץ ט'ז רק היא שהאונקיא לכתובות בחי' להרטג'ן המצא מהא עצטו, על מעצמו זה כעין הקשה הרבקצח.(
 שלהם והאונקיות שהזקוק ,רצ'ל מקומם מארק ואונקיות בזקוק שזה ותירץ בהערה( דבריו )הבאת' הרשב.א כ ושכ' אונקיא: 8,76ה'ס
 גאונקיא ארגגץ כ'( : וקרי ב' שיש בפנים( שזכרתי בדבריו כמבואר רשיי של אונקיות )שהן בכאן הצורפים באונקיות אגל קלים(היו
 הרסב"ן דברי אגל . טעם בסוג הרמב-ן טדברי זאת והכריח כ-כ שם שגם ערצ'ב ח"ב תשב"ץ ועיין , אונקיות ג'( : וקרי ב'הם
 לו שמצאתי קשה זה וגט קצח-.( . כן לתרץ יעל ודאי רש.י של אונקיא שליש הוא שהסלע מפורש שנ' הנ-ל לתורהבפי'
 דפליגי שסובר לרעתו_הרי מסכ.ם והרא'ש פ"... ורש.י וסיים גפנים( ,ע"ש הריגר בשיעור הגאונים דעת שהביא ערס"חבחוב

 שתי הביא מה"ס הרא"ש שרבר המקומות שגבל קצ.. הערה ועיין רש-י לדעת הרא'ש הסכים אי' ממני שנעלם ודע - .גוי;ורא
 5ד,0 מן שליש או אתקיא 0,6 שליש-מן או והוא קצה...( . כ"ל כמאן רצתו גלה ולא והגאונים רש"י שלהדעות,
 כמגואר אונקיא שליש ולהגאונים אונקיא הצי שליש הוא שלרש-י כ' רכ"ג סי' יוד"ע גצ,צ והגאון . לעיל כ"ז כמבואראונקיא
 חצי שליש להעריך ואין , הן שונות אונקיות ש;כ'ח העיר לא או , נהעורר ולא אהד- שיעור והאונקיא שהסלע ש"ה סי'בטף

 , אתקיא 5/8 מן וליש או , הס-ז אונקיות עפ לרשיי, יהי' זל.ז להעריכם באנו ,ואם , המ.ז של אונקיא לשליש רשיי שלאונקיא

 . למעיין( כמבואר הר,ב,ש, לחשבון אונקיא, 2/8 מן שליש או , התשג"ץלחשבון

 ,שפ4שפ4ןשופ114ל,ן
 נ114:.ע~ש,"
 .ננבב_בשפשםש, ,.. ,..2נ ג ,,טן :

 ]4םענ ענננ:שפ1שנ4ששפםשפי: [1:442...=:. ,114=~



ס~ע
 והיא קלוניא אונקיא 0,6 שהוא , קטלוניא אונקיא 0,76 שניהם לדעה הגאוניםשיעיר
 " ,0,5 ,8',5 לההשב"ץ רש"י שיעור2
 .,0,1 ,0,5להריב"ש"8
0,25 ,6י/5 להתשב"ץ ר"ת שיעור4

 ".0,2 .0,26להריב"ש.6

 דבארחות , לזה וחבר לזה, חבר מצאהיואנכי
 אשטרליש 500 לרש"י הם דינרין שר' כ' כהובה הל'חיים

 שיעור שעדך הרי , אשם-לשין 600ולהריטנ"א
 והוא 6 אל 6 כערך הוא הגאונים לשיעוררש"י
 לרש"י אשטרליש 600 דבהסך )דלאמר ההשבץ.כדעה
 ג"ש 25,6 בני לעיל שזכרתי הקלין להאישטרליןכונהו
 ויעלה ג"ש 32 בני כבדים אשם-לין 400 רקשהוין
 דאיך ססהבר בלהי , הריב"ש כשיטה 6 אל 4הערך
 לקלים בה-אשונים ויכוון אשטרלין, יזכיר אחדבמקום
 מדברי אכן , כלום( מזה .זכור ולא , לכבדיםובהשנים
 25/8 הוא לרש"י שהסלע פרש'ש דינר בע' ראינורי"ח

 דרהם, 32/25 אל שוה שהטורנש נראה ולקמן ,טירנש
 ~ 82דהיינו

 81( -23/2 , )25/8 והסלע נ"ש 81 26=2.25 64:

 שהטורנש )ולאמר , הריב"ש לשיטת מכוון , ג"ש=256
 בלתי ג"כ ן הנ"ל הכפו"פ של טהטירנש כבד רש"ישל

 הוא הוא הכפו"פ של שהמורנש ובפרםמסתבר,

kdldמהי

 פאריזי גראן ג"ש=884460,8
320," 384, 
256." 807,2 
160." 192 
 קצט( 163,6 ".128

 , בדבריו( כמבואר הצרפתידמורנ,2

 הסלע בשיעור דעות יא חשב פט"זובכפו"פ
 בתך רבינו א( 64. בדף הרב שסדרן כפי הןואלו
 ור4-שב"א, הרמב"ם ד( העים-ר, בעל גן , אשר רביב(
 ח( , בהורה רש"י ז( , גנאח אבן ו( , בגמרא רש"יה(
 , הוא שראה מטבע ט( עוד הוסיף ס"ד דף ולהלןד"ה
 הרי"ף שיעור והנה . הכהן זר"י הרי"ף יא( , רי"חי(

 דינר בע' שכהבתי כמו , חדש שיעור שאינוודאי
 כסו הי' ולא נמצא לא בנטרא רש"י שיעור וכןערבא,

 דברי לפי מכוון רי"ח ושיעור . קצד בהערהשכתבתי
 שכהבתי כמו לתורה בפירושו רש"י לשיעור בעצמוהרב
 אינו ננאח אבן ושיעור , טורנש וע' פדשיש דינרבע'
 קספרש מעה כ' בז תורה של שקל הוא כי לכאן,ענין
 בכויות רבא דברי העהיק רק כלום, חדש לא בזהונם
 לפי הן ואלו שבעה רק לנו נשארו . שקל ?"ענ"א
 : הרבדבר'

ג"ש

 ר( ומשהו"

 רא("

 ויצאו הרב שידע , הצרפהים המטבעוה ע"פמסודר
 עולה שע"פ לפי אך . סד דף ע"ש , הלז בערךבזכנו
 מצא והוא , אשטרליש 9 )50/16י(=8/8 אונקיאלחצי
 ומחצה, אשט-ליש ב' משקלו שדינר הזהב בפרקלרש"י
 המאוח- טן הלך לכן יב( אוטרליש י'והסלע
 לו ויצא המוקדםאל
 1 21,לד1[

 זקוק_
 האונקיא ןוהוה טורנש 63 אונקיוה=,/י 8

 160 ;;; 3[ 3" ותציע= , מורגש 6 8(=כ2/3 58: )3".
 46 דף ע"ש , יח דק( )טורנש פשיט רגה=640אשמרליש

 אל מאנש 53 8/י ק הזקוק ערך כמה הרב ביאר לאוהנה
 דרהם ב' אולפ"ח דרהם, 100 הוא אםהדרהם

 ד ש נ"שוהסלע ,ץ115 עם דרהם,81 היםלרש"
 8" "424 "י1 "לר"ת

9 ".45 והרשב"אלהרטב"ם

10" " ז43' ",60לבעהע"ט

10" ",54לר"א

 17""82 ..87לר"ב

 קורט הרב שכוהב במקום רק מה דף שםעכס
 הקל למען , וחלקני ג"ש ד' מחיו העמדתיוחלקם
 4 משקלה שמצא מטבע לו ועוד - . החשבך מעשהאה

 שיעורה יה" א"כ נקח כסף של והוא ג"ש 86 עםדרהם
 דרהם 8/2ץ,!/49כ=6 רא( הערה )ע"ן דרהםבכסף
 - . ג"ש 54עם

 ערך בזה אסדר הרב, בדברי לדקדק אבואוטרם
 את בנה עליהם ואשר , הרב שזכר הטטבעותשצוי

 .חשבינוהיו
 _160 דויהם אינקיית=50מיינש=100 1יקיק=8 א.לרי[

 הזה הלוח דק(, )מורנש פשיטאשטרליש=600

 15 9/20י עםדרהם
1,91 ,4*1 

 י4,-,ןד
1/561 
32

לטורנש
 בבתוריו יהגר"א 60 אל 2 5 כערך או 8 אל 1 בערך הוא חגאונים לשיעור ר"ת ששידר אנחנו רואים זו מרשימהקצם(

 ונתו דכר"ת דמשמע ,וע"ש , זקוק שלישי וב' זקוק ולהגאזנים וקוק ה'ס הוי שלר"ת נ' ס*ו סי' זאה"ע ס"ה ס"ליוד'ע
 ר-ת ויעור השבונו רעפי ת"א וזהו ככ"מ( ר"ת מהם גרגמלר-ת

~lltrS 
 אחד אל משתוה ואינו 5 אל 3 כערך הוא הגאונים

 זקוק בע' גזה שכתבתי מה ועיי' האגורה, ע"פ כ.כ שזכרתי_והגר.אהערכים
 וליטרא._

 42 2/3 עם דרהם 16 המדויק ועפ"ח ר(
 2/3 שהוא הדרהם נכסף וב-ז רא( בסנים. ג' אות לקמן עיין ג"ש, 21 1/8 עם ררהם ולסלעיו ררהם( 162/3 )דהיינו לה-םג"ש

 וע' לעיל ;יין רב( -. . כמובן שליש, חלק עם השיעורים אלו כל יתקטנו נקי ובכסף , שם( וכפו"פ )עכ"ז נחשת והשארכסף
 הבאה. הערה ועיין אשטרליש, _240 8( 60[: י )12 אונקיות י.ב בת הליטרא תהי' ולפ": רג( זו. קושי' נישוב שכתבתי סהטורנש
 . פשיטיס וה"כ_ר"מ , משיטים מ"ח הוא התשביץ( )לדעת הגאונים של מ"ע שיעור שהוא אונקיא 0,6 כי לנו יצא עפח.זרר(
 . ע"נ , פשיטים 'מאיר 'רכינו הרוקה וכתג : נוה"ל ה-ס ששור על רכה האשה סו"פ יבמות במרדכי ראיתא מה לתקן רציתיועפ.ז
 אלא פרין, שלא ר"מ הרש את פשט י24ן מעתיק ואיזה פ'ט'טים, )240ן ר"מ רצ"ל ואמרתי לרבריו מובן כל איןאשר

 הראשון פאני נדפוס גם הוא כן אים בפ"פ מז-כ קויפמא:ן הרה"ח שהודיעני וכפי , לפני אשר ווארשא ~ברפוס איתאשברוקח



מלע98
 : אנן ונחזי ררהם 106 8/'לפורנש
 15 נ/' עם דרהם נ3 רש"י לדעה ה"מ שחשב מהא(

 סד דף שכ' מה לפי כי , כ"צ טדוקדק אינו זהג"ש
 דרהם 6,26 הוא אונקיא( תצי )שהוא לרש"ישהסלע
 דרהם 81 דהיינו דרהם )6"6,25(=81,26 לה"סעולה
 הזקוק דרהם 100 לחשבון והוא , מכוון ג"ש 16עם
 שהוא 106 2/8 לחשבון משא"כ 100[ = 5?,6 " 16 כןוכי

 דרהם. 83פ"8י06!:6"=8/י
 ר"ת ששיער עצמו הרב ברברי הטמאך ולטב(

 2( )81,26: ר"ה שיעור יהי' א"כ רש"י, משיעור המחצההוא
 עכ"ח ר( הערה )עיין 16 2/8 שחשבו והרב ' 15=84
 83[, 16=8/! 2"8ע כן ]כי הזקוק דרהם 1062/8 עפ"חשהוא
 , הימא וזה . א' אוהעכ"ז

 )וכ"ה 64 דף שהביא מה כפי בעהע"ט שיעורנ(
 לה"ם אונקיא 4,06 הוא ב( סב, דף כתובה הל'בעימור
 יוהר ]או ג"ש 87,25 עם דרהם ני הרב חשבםואם

 100 עפ"ח שוב הוא דרהם[ 60 לקמן-6/8טדוקדק-עיין

 אדע ולא 4,06=100[, 8"5/8"5: כן ]כי , הזקוקדרהם
 הוא בעהע"ם של שאונקיא מנ"ל אדע לא -גם זלמה

 - ז רש"י שלאונקיא
 מפכע דרהם 46 והרשב"א ]הרמבימן שיעורד(
 )2/8]שהן

 כסף דרהם 80 משקל "45י
 נקיי

 ע"פ הוא
 שהסלע , לעיל והזכרהיו הרשב"א אצל שמצאמה

 אונקיא 3,75 שהם ארגינץ וה"ס-ם' ארגינץ י"במשקל
 להשוות א"א )3,76( האונקיות חשבון והנה - 64 דףע"ש
 ולא הא' הלוח ע"פ לא אופן בשום הדרהמים חשבוןעם
 הן( שונות דאונקיות סבר )ואולי יה( הב', לוחע"פ

 חצי משקל אוהו בחשבו הארגינץ ע"פ הואוחשבונו
 אל שוה ארנינץ ס' טשקל והוי , ס"ד דף ע"ש ,דרהם
 הרשב"א ששיעור ראינו לעיל אבל - דרהם. 30משקל
 6 כערך או )לההשכ"ץו 6 אל 6 כערך הוא רש"ילשיעור

 הא'( לוח )ע"פ שיעו,-ו יהי' וא"ב )להרינ"ש( 4אל
 הב' לוח וע"פ 6ג "6/4[::7/8 ן31,25 אוו5ל,6/5.81[=37,50

f?sj]6/5"33 40:= אחד דרהם,האין 83"4י[י:50 ן1/8 או 
 ררהם(. )46 הרב לו שקצב השיעור אל טשתוההשיעורים
 ירכן מלבד כי , אתו הצדק הלז בשיעורבכ"ז

 סי' יוד"ע ובשו"ע דרהם( )ע"ע בכ"מ הסהרי"קקצבו
 להרשב'א שהסלע דאחרי התשבוז, גם הוא כן הנהשה

 ),6/'88( הסלע נמצא ג"ש 64 משקלו והדרהם ג"ש884

 מזוקק, כסף 80 וה"ם , מזוקק מכסף דרהם 6 משקל=
 שוה אינו שהזקוק ועכ"ח ; יה דרהם ממבע 46או
 )2/8 ומשקלו _96ן 8,76 46א8: כן ]כי דרהם 96אלא

 א96י
 )8"64( או דרהם =ן8 )64/8י ]והאונקיא ררהם=64

 שהמורנש, הרב  שכ' סמה השיבני ואל ,- ין" ב"ש[ 612=:
 דרהם ב' שוה זקיק( 1/60 מן ייתר לא עכ"פ)שהוא
 הרב כ' דבאמת , דרהם 100 לכה"פ לזקוקשעולה
 . בדוחק במעם דרהמים ב' בע' המורנש שיצאבעצמו
 - . דרהם 1 28/26 רק הוא האמיהי דטחירוואפשר
 אשר ובעהע"ם , ור"ת , רש"י שיעורי האטורוע"פ
 ישהנו , הזקוק דרהם 106 2/8 ג6 100 לחשבוןיסרם
 ההשביץ ולשמה , - הריב"ש לשמה ]וב"ז .בסעם
 כי אח-י , עוד להאריך רציהי לא אבל , הרבהישתנו
 . טדי[ יותר בזהנמפלתי

 שאסרו כסו , משיחה בהור הסלע אתומצינו
 כסלע בו שיבש כיון הים סן דנ השולה קז,בשבה

 נשתייר ואם נה,נ חולין וכן חייב, רש"י( סלע,)כיוחב
 ארובה )כמין כסלע נקדרה נ,א ושם , כשירהכסלע
 )א* המתח שאם מריפה כסלע( הקדירה ורוהבעגולה

 לרוחב( או לאירך העיגול שיכנם ולכאן לכאן מושכוהוה
 נטצא רש"י( קרירה, באוהו ם*ח בו )תמצא מפח עלהעמוד
 טפחים ב' הקדירה שהיקף הר"ן, דעת וכ; רש"ישדעת
 וינשקו הק-ע כשימשכו רק גודל( 2 2/8 או מפח 2/8)ורחבה
 היו, פ"ם שחימה הל' לת"ם מפח, יהי' הקרע שפחישהי

 ע' ובדה"ר , הרמב"ם דעה נם שכ"ה שכתב)וע"ש
 הימא כ"כ-וזה שנ"ה ס"ת סי' הפ"ה בשם הביאנרים
 מסלע גדול שהוא נירונית סלע רוחב גם להרמב.םכי

 נה"י לא והפ"ת vffv., גודל 1,6 אל יגיע לא ,סתם
 הרמב"ם לשון שטדקדוק כ' שהוא מ"ח סי' פ"חועיין
 חוס כ' יג סי' פא"פ והרא"ש כהרא"ש( שסוברנראה
 לפ"ז נמצא , פפח יהי' לכשימתח הקרירה אההמקיף
 ועיין יז( נודל 1 8/' או , טפח שליש הוא סלעשרוחב
 , מזה פחוה מעם הסלע רוחב שלדעהם ודרישהסעיו.ם
 מ"ח בסי' שם בשו"ע ה,-אכן ס"ק ל' סי' יוד"ע ש"ךועיין
 ממה בו חזר ששם ל' סי' נקה"כ rttv1 , כהרא"שפסק
 שם.- בפ"ח ועיין השו"ע, דברי ליישב וכ' בש"ךשכ'

 נ' יב, סי' אח-ון קונמרס שלמהובאפריון
שמעולם

 לחשבון אונקיות לה' אשטרליש ק' עירים רכן אשטרליש ק' אל רכונתו )נראה פשיטים ק' הם אונקיות ה' הם שה"ס רס,הןמשנת
 ר"מ פשיטה ק' כתוב הי, ואולי ההבנה, קשי שהם כסו ודבריו - . זקוק אונקיות י"ב ליטרא מפשיטי לאונקיאן א.שטרלישכ'

 ואטר , כוון פשיט לאיזה מפרש קא ופירושא , ע-ע , זקוק לליטרא קורא וכי פשיטי( למלטן המ' ונתחבר הריש ;ונמחק ליטראפשיטי
 הפרנס בס' ראיתא מה הוא ופירושי להגהתי וסטוכים לה'_ק. עולה ר"מ הם י"ב ראם אונקיות 1"ב בת בליטרא ר"מ שהןלאות;
 פשיטימ ר-מ וצ'ל הוא שטים ספק ואין , ההבנה קשי דבריו שגם זקוק, פשיטיס מ"ר של שמשקל פשיטים ק' : הרוקחבשם

 זקוק_

 ט-ר ותיקן ד"מ שהוא ר"מ על שסכר בזמננו לח"א קרה שכן קנה, הערהועיין
_. 

 = אונקיא 3,76 הוי הראשון לוח דע"פ רה(
 כסף שמביא כ' פדה'ב סדר הטהור ובשלחן רז( - 60. 8[= : 106 )2/8.3,75 השני לוה יע"פ 8[ב46,7/82. :ן3,75ץ)י0!

 טעות לא .-ואם הזקוק מכסף שעורים ועשרים מאות תשע אלף משקל או דרהמים שלשים ם שה סלעים חמש שוה זהבאו
 לפרות בא אם ובאסת דרהמ( )במטבע גופייהו דרהם שלשים ה 1 ש ב לפרות שאפשר לטעות לאחרים מקום נתן עכ"פ בידוהוא

 ו;.ע בפנים כ"ז כטנואר דרהמים, 45 בעינן דרהם( ,במטבע גופייהובררהמ'ם
 ררהם._

 25 6 = ,512,2( ) הוא וחאישטרליש רו-(
-ג"ש  הרא.ם שיעור ג.ן שחילק מה שפיר אחא ובזה , הללו ואשטרליש אונקיא , זקוק על נוסדו הריב,א חשבונות גם ואולי 

 הם כאלו אשטרליש י-ב באמת כי , בפנים לעיל עיי; , ג"ש שפ"ר שחושבו הסמ"ק שיעור ובין , אשטרליש '"ב הסלע אתשחושב
 384 הוא הסלע שמשקל רסנר מאן ולרעת , גריס ע"ע ג"ש רחבי -6 3,; הסלע שטח ו'הי' רז( - . ג"ש 5,5ל(=307,2 . )12רק
 - . ג"ש רהבי 1,44 = 65( 1/8 : )94,08 הסלע עובי יהי' מד, הערה עיי; רג"ש, 94,08 =ם 0,245( . )384 סקופ ומחזיקג"ש



 מדינה גלילי-מלעסלע
 סדת להגדיל ז"ל רשיי דעת על עלה לאשמעולם
 בשר וכן קיום כל שמבע פשוטה כונונו אבל ,הסלע
 מושכין ואין עמדו על שכשעומד הכרם רוב אתהחופה
 נטתח ולכאן לכאן אותו כשסויטכין אבל מהכווץ,אוהו
 חז"ל של בידם קבלה והיהה בכמותו ויגדל הנקבטקום

 )ע"ש טפח אורך הקיפו בקו יהיי כסלע נקבכשיטהחו
 הוה אי רש"י לשון אבל - כונהו( היא זאתשכמדומה
 לרוחב"- או לאורך העיגול שיכ:ם ולכאן, לכאןמושכו
 הלכה דבר ובשו"ה . פירושו סובל שאינו לינסדומה

 היא הסלע דהיקף ס"ל רש"י דגם שנלעיד כ' יאסי'
 הקדירה את מוהחין היו שאם רצ"ל וכאן אחד, טפחרק

 שהעינול ובכ"ד נז,ב בעירובין המצוייר ע.דורצ"ל
 משולש כדמות קויו יהפשטו אלכסונו הציבהחהך
 אורך טחזיק לכשיהפשם הסלע עגול יהי' יבנד"זארוך,
 מעט יזהר והקיפו טפח ששית ערך ורוחב ,~פח
 לשון במשמעוה אינו ודאי זה ולדעהי , עכ"ל ,סב"ם
 כל , זה לפירוש , לרש"י למה אדע ולא ,רש"י

 - , הלזהטורח

 בנליל סלעים ה' שהן ביהודא, זוז י' משקל גלילךסלע
 שמשקל ההוי"ט וכ' , מ"ח פ"יתרומוה

 פ"ה כהובוה איתא וכן - גליל משל כפלים נבריהודא
 סלעים עשר שהן ביהודא .,. סלעים חמש משקלמ"מ
 עשרים שהן ביהודא ,.. סלעים עשר משקל או ,בגליל
 כשל כפלים יהודא משקל רש"י וכ' , בנלילסלעים
 יהודא סלע שלהרמב"ם , ומנה יהודא זוז וע"ע ,גליל
 צורי סלע חצי גליל- וסלע ג"ש( )שפ"ד צורי סלעהיא
 סלע הוא גלילי שסלע אפשר ולהר.ש , ג"ש()קצ"ב
 - . צורי מלעי כב' יהודא וסלע ,צורי

 שעכ"ח וכ' הנ"ל דהרוטוה מהניהן הניאובחוה"ש
 דכל ב לו, ב"ק אמרו דהא צורי, סלעי דמהניתן הסלעיםאין
 דבסלעים התים' ופרשו מרינה כסף דבריהם שלכסף
 שכ' מה מלבד אבל עכ"ל, דמשנה, סלעים והם רח(סיירי
 שם לו שיש לכסף סתם כסף בין לחלק ריש בעצמו,הרב
 אל דהכונה היבא בין לחלק שיש מה ומלבד ,לואי
 סשקלו- אל דהכינה להיכא הטטבע( )אל הכסף שלשויו
 סשקל בין להרמב"ם נ"מ אין אלה כל טלברה)ה
 מטבע שלרש"י איברא מדינה, מטבע למשקל צורימטבע
 מלשון אבל , איסהירא ע"ע , צורי ממטבע קלהמדינה
 קצה משמע , נלילי כשל כפלים יהורא של משקלרש"י
 מה )ע' משקלוח אלא מטבעות הללו הסלעיםשאין

 לדברי הכרח שאין וודאי יהודא( זוז ע'שכהבתי
 - . עודהרב

 אונקיות בסאה אראבר"כ קשיטה, גמאה . מריוןסלע
 , סלעים בטאה סה"כ(, הכשיפ,)כלי

 )ר"ת אר"ם השדה( בעד אלה כל )שנהן טלאיםבמאה
 סטך קמיליא[ נובילקוט קאם'לא קוף קשמה(של

 קאטילא רש"י בפי' וכ' פע"ם בר"ר טריון, טיתסלעים,
 אלפים מאה Centmille) צינמטיליא : )קרי 0יליאצינם
 סלעי אלף מאה שנתז , )קיסר( טרינום ע"שמריון
 שיכון לדוחק נראה קטו הערה להמשביר אכן ,טרינום
 הסדם קרויסס הח' ולדעת . רט( טרינוס להשםהדורש
 נחשה(, נוסי )מתנע Sestortiam סיסט-פיז ר"ההם

 . נלילי סלע ע"ע . יהודאסלע
 שיש טבואר ששם צורי סלע ע"ע מדינה.סלע

 , סדינה סלע והוא מהם סלעבמשנה
 דהיינו דזוזא, פלגא סלע אינשי דקרי נ,ב בכויוהועיין
 דאיהא הא נם ואולי צורי(. סלע ;שמיניה מדינהסלע

 ר"ח משום שמואל אמר כ,בפסחים
 שוהיי

 בלוג )יין(
 מדינה( הרביעיה-זוז )ויהי' סדינה סלע ג"כ היינובסלע
 ונסכיו הוא יביא כבש מ"ח פי"נ מנחות הנןדהרי
 נפסחים הרש"ש הנהוה עיין ? כסלע יין( למין ג')שהיו
 סלע אר"ח דשסואל סלע דהאי שמים אלא -שם

 יין לונין ת' לקנוה אפשר צורי בסלע אבל הוא,סדינה
 יש  והרי שלם צורי סלע בסנחוה ההם דבעי)והא
 מרינה זוזי ד' וא"ב , מדינה זוז 4,8 דהיא בדנקאכבש
 , שם ברש"י מביאר הנה ז ונסכיו לכבים דיםושליש
 ד"ה בהום' וע"ש . וכבע"פ בהורה דינו נהפיששכך
 מילתא דעביד סאן איתא קכם,א שנשכה אלא ,כבש(
 לשב וליזל מבא זוזא לשקול יין( )לקנוה ל" איפש-ולא

 לטעום, הלוקחים ודדרך רביעתא שיעור דפעים עדחנותא
 ליכל שם( רש"י עיין טכא, זוז לו )ראין לא ואירש"י(
 )באלף( דזו~א רי"ע לן דכייל כללא ולפי .,.- המרישב
 של האמצעי ששער קצה משמע ע"ע, , צורי זוזהוא

 לא דאס , צורי זהלונ-סלע , צורי זוז הי' ייןרביעית
 נם הרי , המרי שב ליכל זוז לו כשאין אמר למהכן

 רביעית לקנוה יוכל עדיין מזה פחוהה ממבע לוכשיש
  לוווא  ווו בין חילוק דאין ראי' מכאן יהי' ואולי - זיין
 הזוזא הוא וכן מדינה זוז לפעמים ג"כ הוא זוזאוכי

 או , לעיל כאמור , יין רביעית מחיר והוא הנ"ל,דשבת
 לקונה אלא רביעיה לקונה לטעום נותנים היו שלאאפשר

בסדה
 דברי הגיא לכן , מרינה של אינם לפירושו גם והב יהורא" זוז "י' מתניתין נקטה דסוכ"ס , תקשה שלא דורי מאהרח(

 . כן נאסר , זוז( )2= בדינר שגם משמע , דבריהם ושל ר"ה ג יא, קדושין רש.י מדברי אבל זה כלל נאמר לא שבריגרהתוס'
 לפרש ר"מ ולפת עטגף~ק(ןי תכשיטים מיני שהוא שפ" קאמילא ע' ערוך ועיי' , מלאים , כנשים היינו נוטריון נ' והטעדיךרט(
 קאמילא ; דהיינו אטר וע"ז , והטלאתי הסלעים )התכשיטים( האניקיות , קשטה נמלת הם רמוזים איך , קאתא ראגר'כדבר'

- , קשטה בסלת ראבר"כ לרגרי רמז הוא גם היבקש , הקדש נזר ועי' )טלאים( וטריון סלעים,תכשיטים(  
 מקיר ארע לא אבל

 לדעתי טירונין, התם אסרו כרים לשום בז כא_ יחזקאל קרא syv , כג פהחא ממד-א שהביא ומה טלאים, שפירושה טריוןלמלת
 שט רש" עיי' תשאלה, ע"ר כן ופירשו טרונא, וכל-ם בל-י, היעגקמז וממוגים, שלטונים : במדרש בכ-מ כמו הוא העל טירוגיןפירוש
 ומשגיחים שומרים יון בלשון ג"כ שפי' אפרורון שתרגם יוב'עועיין

 י0קט0קי
 וכן ד-ב(. יחזקאל רש"י בדברי גם זאה לכוון )ויש י0

 תפס למה פירושו לפ' ארע לא גם - . השאלה דרך וב"ז , ומורנין שלטונין מלבין לט_יח, יחזקאל ועתורים כרים אליט :הרגם
 מגיה כי לטלאים, מרמז טריון מלת לרעתו שגם שם, משביר ועיין טלאים, טית : פשוט יוהר בלשון לאמר יצול הלוא הרינןהלשון
 - . כאמור . כן לפרש קשה לדעתי אבל"טרגין.
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 הי' דר"י מ,א ב"ס ]ועיין צורי זוז בעד נסהנסרה
 הקונים דרך הי' שכן קצת ומשסע , בזרא ,, ייןסוכר
 עכ.פ , ( שלם - צורי - זוז בעד אחת בפעם ייןלקנות
 לאמר הי' מסתבר בסלע סלונ אר"ת דשמואלהא

 נר ספר מחבר הגאון דעת אכן - . סדינה סלעדהוא
 סי' היראים יד על אשר ראם נהועפות הובאלפאור
 ש נוזסא ע"ר רק הוא הנ"ל אר"ח דשמואל שהאקכה,

 - . צורי סלע שהוא אפשרוא"כ
 סביריניות סלעים .,, יוצא מטנע סהניניתיסלע

 , ה"ב פ"א כתובוה ירוש'סהניניות
 )ולא בעכורות התום' כ"פ סוריא סבירוניות הק"עוכ'
 , פ"ם ועיי' מקום שם כ' מהגיניות ועל , אי'(אדע

 מבירום קיסר של היינו שסביריניות כ'והחצ"מ
(Severas)של רצ"ל מהנניות קורא מהגיניות ובטקום 

 מאנוניםקמר
 מרניניוה קורא: קרויסם והח' )8ס1ססם40"

 , )416888ז7( טרינום הקיסר של סלעיםרצ.ל

 . י זו סלע ואל"ח סלע המוציא נירוניה.כמלע
 , ש"ב ב"מ תוספהא , היאנירוניה

 נדול מקדח כטלא שיעורו אדם בידי שנעשה ,,,,טאור
 בכורות , טי"ב פי"ז כלים הנירונית וכסלע , לשכהשל
 ולא , קיסר נירון של נירונית סלע הרב וכ' ב,לז,

 , מקדה סלא ע' ועיין , שיעורו בתלטודאהפרש
 ובה"נ ב' אות יכין , מ"א פי"נ אהלותובתפי"ש

 וסי' לח סי' יוד"ע לעיין וציין , טפח שליש שהואכ'
 ומלבר , נירונית ולא , מהם מסלע סיירי שם אבלטח,

 אר"נ מפורש הנה , מחבירו חדא למילףשקשה
 סלע , נדול כטקדח נירוניתיי, סלע , שםבכורוה
 תוס' , ים,ב ב"ב ועיי' , סתם ממקדח זוטראסהם
 , שם הרמב"ן ובחי' , בחלון טמעט אינו רקיקד"ה
 הרשב"א חי' בשם כזאת שהביא שם כלים מ"ש)ועיין
 עיין הנ"ל הרסב"ן לחידושי כונתו שגם אפשראך

 . י'( הרשב"א ע'שה"ג
 עכ"פ נוב/ , הקצוב שיעורו סטנו נעלם אםאך
 : הרמב"ם דז"ל , גבוליו את הרסב"ם, לשטה ,למצוא

 סלא קטן היוהר שיעורים ד' שלארובה לךוההאמת
 )הגדול אליו והנמשך נירוניה( כסלע )היינומקדח
 אצבעים והנה , עש"ל גודל רוחב על אצבעיםממנו(
 עיגול ואלכסון מפרשים( )עיי' 1 3/5 הוא גודל רוחבעל

 לנו ויצא , 1 876 מן מעט פחיה הוא 1 8/6ששמחו
 סתם טסלע וגדול 1 8/6 סן קטן נירוביה y~Dשאלכסין
 10,5 , 1( )7()6',3 מן פחוה והוא י גודל 1 2/6שאלכסונו

 8/! 1(, )7ן2,6 מן ויזהר .רג"ש
 פונדיון וע"ע , ג.ש 9י

 0נ קצוב שיעורו שלהרמב"ם אפשר כי ,האיטלקי
 - .רנ"ש

 אצבע 2 8/! הוא , סתם סלע שאלכסוןולרש"י
 ששיר' לומר נצרך , טמנו נדול עוד נירוניתוסלע
 ועיי' , שם ב"ב התוס' כדעה מהחלתו גדולהמאור
 נ' הוא נירונית סלע רש"י שלרעת שאפשר אגרוףע'

 - ,גודליו

 . טהנינית סלע ע"ע . מביריניתמלע
 ב"ק , תנן מדינה סלע או תנן צורי סלע צורי.מלע

 זוזים ד' צורי סלע רש"י ונ' , וש"נלו,ב
 , דינר חצי והוא , צורי שבסלע שמיניה מדינהסלע
 שקל בין סלע בין מדינה כסף שום ששנינווכ"מ
 , קלב הערה. וע' לצורי שסינית הוה סלע( חצי)רצ"ל
 א"כ , מעה כיד הוא צורי שסלע המפרשים רובודעת
 של רבותיו רעה אכן , מעה נ' הוא מדינהמלע

 2 2/' סדינה וסלע , טעה כ' הוא צורי שסלעהרמנ"ם

 י קטג הערה עיי' ע"פ, טלוה הל' בעיטור וכיה ,טעה
 ומלנא סאה ר"ת לרעת קמו, ב.ב , וקפל ספל .מפל

 , זה ע' ובערוך שם, תוס' עיין , ופלגאקב
 - , הוא דהבל פ"ז על כ' ברשב"םאכן

ע*
 שיעור וכטה ט"ב פ"ז ננעים , כעדשה מהי'עדשה.

 ,., האזן נקיבה ב כ, מכות בכעדשה, ,,,קרחה
 אף , בכעדשה טומאה מה לז,ב בכורותבכעדשה
 מ"ח פי"ז כלים ואיהא - מז,ב טעילה , בכעדשהאכילה
 בינונית, אלא , קטנה ולא נדולה לא , שאסרוכעדשה

 , השרץ מן כעדשה על שקאי הריש וכ' , מצריתזו
 קרחה של ועדיין סחי', שיעור נם הוסיפו והרבוהרא"ש
 שאין מסתבר .אבל , היא איזה ידענו לא האזןונקיבת
 "כעדשה , אסרה סתטא שהמשנה אחרי ביניהםלחלק

 מפרשת היתה , לעדשה עדשה בין נ"מ הוה ואישאמרו"
 שיש אלא - אצבע וע"ע - כוונה עדשה איזהאל
 לא. והו במשנה, הנזכרנו לערשה רק כוונה שלאליסר

 ע' ובדה"ר , לנו נדע לא , העדשה גיףושיעור
 )עיין -. :ית 0,/1 טן יותר שהוא להכריח רצהנרים
 שנ' מהא וחילו גריס( ע' שכהבתי ובסה , הרבבדברי
 ומהא , טעדשה קמנה זומרתא דנמלה נב,א נזיררש"י
 חי ואחד נמלים ט' ריסק אר"ה טז,ב מכותדאיתא
 .. והוא שנים אפילו ראב"י ,,. לכוית והשליטןוצרפן
 בזוב-י, הא ברברבי הא פליגי ולא , והוא אחדאפילו
 דשסא והרצו , לבד בחד נקט לא למה ההום'והקשו

לא
 טפח( ,8/' בתחלה טאור שיעור יהי' נירונית( סלע )שי זה שיעור לפי וז"ל , שם הת"י מש"כ על עוד להעיר וראיתירי(

 נעשה ם 23,9( ,קרי 23/3 בתשבורות שהן , בפנה, ע"ש , בטפח חמש שהוא התלתא אל )כונתו אצבע 1 2,3 על אצבע 1 2,3=ן
 וא"ב רביעי, העגול על יתר טרובע והרי עגול הוא שסלע לפי , מכוון אינו זה דגם . עכ"ל 2 7/9 תה.י:ה שלמות אצבעותטאלו
 ;ל ,אצבע" הנ"ל לפ"ח יהי' המאור ושירי סיים והרב , - בתלתא אצבעות 2 1,12 רק = 2( 7/9 " )8,4 נתחלה המאור שיעוריהי'
 קטן ריר של שיור שיהא הדין וכן 2 1/2 שהן 40/15( )קרי 40/4 בתשבורת שהן 5/4 , 8/4 =ב ורביע( אצבע אל אצבעים או ,גודל
 כי להיפך, הדבר יהי' שכתבת' מה ולפ' , עכ"ל 5/18( : )קר' 18,י ישארו 2 7/9 מן 2 2/י ינכו אם דהרי , בתחלה ה" מאשריותר
 התוס' שגם איברא , בפנים( להלן שזכרתי הרמב"ם רעת באמת ,וכן 2,,5 עם 2, ילו שהוא , טגתחלה גדול 21/2 שהואהשיור
 , סתם מסלע גדולה ניראית שסלע , האמת etp כ"כ הם אכן רשיי דעת שכן הזכרתי ובשים , מבתחלה קטן שה'טיור כ' , שםב"ב
 __ . מעמד לחשבונו אין , הוא חד סתם וסלע נירונית שסלע בהפי"ש הוב שחה לפיאבל

המשך




