
נא האירדעעובי
 לטה טהכא הרב ודקדק , כוית אדכא דבחד שכיחלא
 קמנה נמלה דליכא ועכ"ח ז מעשרה יותר נקםלא
 אינה קטנה כנטלה שגדולה עדשה וא"ב זית 1.10מן

 , הכרח זה אין ולדעתי . עכ"ל , ויה 1/10 מןפחותה
 למעם שבא ראב"י, על אלא ההום' הקשו לא כאן רעדא(

 דאפשר מה למעם לו שהי' קשה דעליו עשרהממספר
 ואחד מ' ראשונה שאטר ר"ה משא"כ , אחדואפילו
 מספר ביחד שיהיו סכום הפס דהוא , קשה לאעליו
 ציבורין השע : וש"נ ט,ב פסחים )ועיין עשרה ,שלם
 סוכרוה כולן חנויוה השע ,,. חטץ של ואחד טצהשל
 הבין הוא ב( . נבלה( בשר מוכרה ואחת שחוטהנשר
 כויה" איכא דבחד שכיה לא "דשמא ההום' שכ'טה
 "לא אכן נזו, נדולה נטלה במציאות כלל דליכאהיינו
 אבל , כך כל רגיל הדבר דאין בכ"מ פירושווכיח"
 הבבלי יפליג דלא שפיר אתא ]ובזה בטציאותישנו
 דיש שאמרו , הרב שהביא ה"א פ"ו ריר הירוש'על

 הכי בלאו , בשיק שכ' מה ולפי - , מזית גדולהנמלה
 וכן , נמלה דיש י"ל שפיר ומעתה מהתם[ קשהלא

 , כ"כ שכיח שאינו אך זית, 1/10 טן קטנהעדשה,
 אלה כל )ומלבד . ראב"י סיירי לא רניל שאינוובדבר
 . דבר( מחליט והוא .שמא" בלשון. .כתבו התוס'הרי

 פ"א נגעים כמהניתן מפורש , העדשה רוחבאכן
 עדשים מ' ]נמצאו שערות ד' עדשה מקוםמ"א:
 יוד"ע הדרישה שפי' מה לפי אהגר שערוה[ל"ו
 סביב, סביב יניקהן עם השערות אל הכונה , קצסי'

 נמצא , לשערה שערה שבין טרחק כחצישהוא
 סביב יניקהן עם השערות )רצ.ל שערות ב'שרוחב
 בדישה עיין , שערוה ג' שבין כמרחק הואסביב(
 נבולי הן שהשערות הבין ובחוה"ש , וציורולשונו
 , שערוה ב' שבין כריות הוא העדשה ורוחב ,העדשה

 עדשים ט' שהוא גריס ששיעור אסיו איך המהולכן
 נצרך לא לעדשה עדכנה בין הא , שעפות ל"והוא
 יהי' לא עדשים ג' על ערשים יבנ' , אחד נבולרק
 שום הרניש לא איך והמה , שערוה ט"ז רקלפ"ז
 ששנה השלמים בהורה שכ' טה והטיב - , בזהפוסק
 השערות שבין סריות יוהר הוא העדשה - דנודלבכץ
 - , סביב מבזב השערוה ויניקות צמיחוה שיעורעם

 השערות טקום להוסיף בא שההוה"ש. סבר הס"הובח!'
 שגנ והוא , חוה"ש דעת על עטד שלא כ' ולכן ,עצטן
 שלא הפוסקים כל על החוה"ש תטה ויפה ,מאד

 רו"א הפוסקים וכל ... יפלא בענני ובם , בזההרגישו
 למישור לפניהם הנדול ההר והי' , בזה הרנישולא

 מזעיר ופעפ .., שערוה ט"ז אלא הגרים איןובאסת
 מזעיר במעם דק לא והחוה"ש השערוה, מקוםיותר
 מועין הוראה טורי וכל , ממש בו אין שערוהדסקום
 עכ"ל, היטב ודוק וטעוה הימא והיא הש"ך וכן ,..בזה
 והעביר הפוסקים בכל מריקי בוקי הלה כי ליוצר
 שכ"ה ראה ולא בהוה"ש, שזכר השערוה" "יניקות מןעין

 שאף צדקה בטעיל החסיד בתשובה )ועיי' ,בדרשה

 מלאו לא בכ"ז , החוה"ש בוכוה לצרד  סהרז"השהטיב
 לסלק שבי סה וע"ש ,  הפוסקים על גביה  לרברלבו

 נדה, הלכות בלבויש ועיין - החוה"ש(, קושיהמעליהם
 דעת לסוף ירד שלא הרז"ה ע"ד העיר הואשנם
 - , )בתוה"ש(הם"י

 רחבי כ"ה שהוא להם"צ הנרים לפ"חוהנה
 רוחב יהי' גריס, ע"ע , שעורה רחבי ה' וצלעושעורה
 עדשה כרוחב שרחבו ומרובע רג"ש 6/8העדשה

 1.ץ"9ן56נ-2,,1 עגולה ערשה ישטה 26/9, := 6/8( ")5/8
-2 

 ה' הוא הנרים רמקום כ' , שם נגעים ,ובהפי"ש
 היית ג' על ג' שאסרו ]ומה עדשים ה' עלעדשים

 ע"ש - , ערשה כריוח  מחברהה עדשה כלכשמרוחקה
 לכאורה יהי' ולט"ו ההוה"ש[ מקושית להנצל כרישכ"כ
 שלדעתי גריס ע' ועיין , שעורה כרוחב עדשהרוחב
 כי , היא בורכא 11 באסת מהרי"ו-אבל דעת היאכן

 פחות העדשה רוחב המ"צ לדעת ההר לאלעולם
 היא שהנריס כתב לא כאן ועד , שעורה רחבי 5/8מן
 רק הגריס אח שחושב לפי אלא שעורה רחביכ"ת
 לשיעור עדשים כ"ה חושב הי' אם אבל , עדשיםט'

 )26"5/8( הגרים את חושב הי' אז כההפי"שגרים
 הנרים שיעור קצב שהם'צ אומר ובקצרה ר"ש 41ק2/8
 העדשה גודל שקצב ולא , שמצא העדשה שיעורע"פ
 ולא 7 שם מעיין לכל כמבואר , הגרים גודלע"פ

 שלא , המ"צ בידם שאין אלה למען רק ,  זאהכתבתי
 דאין נהי לומר הי' אפשר שלכאורה בזה-אלאיטעו
 התפי"ש דעת ע"פ הרוחנו עכ"פ , הם"צ דעתכן

 גם הוא הנרים ששיעור , יחד והמרדכיוהמרי"ו
 , ממעמי'( לא )ואם המ"צ שיעור כנודלאליבייהו
 דחוקה היא ההפי"ש סברה לדעתי נרים-אבל בע'עכ"ז
 בם' ועיין . המשנה דעת כן שההי' לומר וקשה ,מאד

 גריס ושיעור , ספורט שכ' מא סי' נדה הל'האשכול
 השעורה שרוחב המהרי"ו שרעת גימא איולפיכך - , בזו 11 דבוקים ברוחב עדשים וג' באורך עדשיםג'

 )שהוא הגריס גודל יהי' , גרים ע"ע , הערשהכרוחב
 הם"צ משיעור הרבה קמן , שעוריסן ט' או עדשיםט'

 , שעורים( כ.ה)שהוא

 הטומאה את סביאין המטלטלים כל המרדע.עובי
 מ"א פם"ז אהלוה המרדעבעובי

 טפח בהקיפו ויש טפח בעביו אין שאמרו ומרדעואר"י
 בעובי איהא סופ.ו ב"ס כלים ובהוספתא יז,בשבת

 פי"ז כלים הר"ש ופיי טפח והקיפו אצבעוה ב'הסרדע
 , בטפח מששה אצבעות ב' דהיינו הרשש וכ"כ ,ט"ז

 והיינו אצבע,- ושליש אצבע המרדע עובי נורםוהגר"א
 דאי , זו הגההו מעם אדע לא אך . חד והכלבנודל
 הרי גודל, הוא אצבע דמהם הרמב"ם של כללופשום
 שכבר א, אטה וע"ע , ע"ע , הכלל מן יוצאטצינו
 במפח( מששה )א' לזומרהא שקורין בהלסודןמצינו
 זה אחרי דתיכף טשום כן הגיה ואולי . סתםאצבע
 ומשמע , במפח אצבעות סד' אצבע בתוספתאאיתא



 שדעיד102
 אבל , לפרש אתאה המידע רעובי אצבעוה דהב'לו

 שהובא הברייתא היא היא , זי שהומפתא ליכמדומה
 טד'א' שאמרו אצבע הנא לם,ב בכירוהבתלמודן
 לענין_ רבה ואסר הלכהא למאי שאלו ושם ,בטפח
 נחסן ורב , אטוה לשהי אסר ברד"י הונא ורב ,הכלה
 שיש ששנינו לאוהה אמר נהן בר הונא רב וא"הנ"י
 הסרדע, דעוכי להא ;כרו להיליא,-ולא הוליא ביןבשר

 שהנרסא ושס"מ ע"ז קאי לא דבאסה קצהומשמע
 שכ' שם בכורים בטנתה ועיין - , הנכונה היאשלפנינו

 Dyb",- ביאר לא אבל עיקר, הנר"אונוסחת

 ביצים ב' במו"נ: נזכרו שונים עורין עדדיין.עוד.
 י . ועוד ביצים ב' רבי שיערשוחקות

 וע"ש פג,א עירובין בניצה מעשרים א' ועודוכטה
 הזה דהועוד נטצא , ביצה לכל מכ' א' שמפרשברפ"י
 שם בהלה חייבה ועוד קפח רבעים ז' ביצה, 16/יהוא
 ה' , ברש"י ע"ש וחומש, ביצה הוא ועור והאיפג,ב
 ועור והאי , וש"נ עו,ב שבת בחלה חייבין ועודרבעים
 1,8 או , מ"ב פ"א בעדיוה הרב לדעת ביצה 2,16הוא

 פסקי . ייא( מת,ב ופסחים שם שבת ר"ה לדעהביצה
 בהוספהא אסרו וע"ז מ"י, פ"ו כלאים ועוד אסוה ח'עריס
 )כיה באסה מזוהים[ ]מששה אחד ועוד בפ"רשם

 זהזח לאשה שששה א' וין : הרפא( 11יי8ח8ך818
...... 

 מהר"' ובפי' בר"ש הוא וכ"ה בכורים( )מנחתתפח
 פפח, ועוד .,. "ר"י : ה"ד פ"ו שם בירושלמי וכ"הבמ"צ
 א' הוא ועוד שהאי כ' )ירוש'( הנסיא בשםוהר"מ
 הניה בט"ש היב עדות ולפי ספחו 9,/י 1= באמהסם'
 הישרה הנומחא שכך שסובר לפי בר"ש נם כןרב"א
 בירוש' אסרו דהרי , קצת קשה 1ולכאורה .בירוש'
 בפנים( ע"ש שהוא, וכל אסות )שמונה הגיהה לאולטה
 כן לפום )מעפ( צבחר ריבה וההין מפת ועודוהרצו
 הוא הועוד אם , ערים פסקי חשינ ואמאי , הניההלא

 פסקי בין יחלקו ואלי - ז מפח( 10/' )יק בזהשיעור
 שיעור לו יש עכ"פ , כ"כ קמן ששיעורו שאף ,ערים
 שיעור לו ראין שהוא, וכל אסות שמנה משא"כקצוב,
 ועיין - , סגי אמוה שמנה על יזהר שהוא וכמה ,קצוב
 אלא הנינא ,דלא תניתה לא כן לפום על שכ'בפ"ם
 נ"ב נראה , שיעור" איזה לי יש ועוד דהאיבמקום
 קצת צבחר הלשון אכן , קצוב שיעור לו שיששרצ.ל
 אח"כ התם הקשו א"כ זה טה צ"ע נם . לפ"זדחוק

 הא , ושיריים אמה שבעים על ושיריים אטהטשבעים
 . ן בפנים וע"ש , ע"ע ז קצוב שיעור הואהשיריים
 ופסיגי , ט"ו פ"ר הרומוה ועוד בטאה ,.. עולההרומה
 לו אין זה ועוד סבר הק"מ הנאי המ"ש לדעתב!ה

 סאה למאה קב הוא זה ועוד מבר וריבהם"ששיעור,
 ועודיין עשרונים ששה שהן ירושלמין קבין י' ע"ש(,'600/!

 שם עפ"ם עשרון 2/8 והן , ה"ד פ"י כלאיםירושלמי

 - . זעשרון עמר וע"ע , רפ"זוטנחות
 הוא עושה , ע"ע , וכלה אוכלה יבירוש'עוכלא,

 והיטן ורובע קב ,., סאה היבש()בסדת
 נעוכלא .., לה מתי דקא נמאן פם,ב, נ"ב,ועוכלא
 הנ"ל דב"ב מגמרא והנה פה,ב נ"ב ננ,בכהובוה
 , המדוה בין לה תשיב דקא , סדה שם שנואמשסע
 משסע הניל דנתובוה מגמרא אך , ח,נ בסומהוב"ה
 ולכן , זה ערך רבים עיין , משקל שם שהואקצת
 והשנא מדה אחת הוי, עוכלי שתרי בב"ב הישב"םדעה

 שאחת הערוך ודעת ופם,ב( פה,ב )ע"שמשקל
 מחי שמפרש רנמה"נ t~ga ועיין , מרה והיאהיהה
 שתדא נ"ב רש"י ודעת . הכאה מלשון ולא כדהמל'

 דכ"כ משקל, שהיתה שסונר רק , כהערוך הוהעוכלא
 קפן משקל , בשמיניה משטנה אחד על ה,אסומא
 משקלוסו והעוכלא שההוטן ה,א שם וכ"כ עוכלא,והוא

 והפ"ם והק"ע פ"ם בטד"ר הסה"נ נמשך ואחריוקמנוה,
 תשבר שבגסיא ואף , הל"ז פ"א סוטהירוש'
 הרשב"ם שכ' טה ע"פ קצה ליישב יש הסדות ביןלה
 אלא כ"כ קפן בכלי למדוד דרכו אין שיבש צ,אנ"ב
 ימרדו לא מרובע דפחוה רש"י וסובר במשקל. .,.נסכר
 ז י8", ק"ק ; Qw 2"2 ; ,ייתן קטארר 28דזה"הישון אכן , הן משקלות כבר והעוכלא ההומן וכי ,עוד

 אנ ען45א EVE E,~E אי5מ , ש:ע1ן45ע:%
 וטפריה - "ברובע" גורם והרשב"ם - "ברביעי.מהמשה
 וכ"ה בקב טעשרים אחד לפ"ז והוא , הקבברובע
 הרא"ם דגם שם שמ"ק ועיין , ר"ח( ובפי'בהיספהא הניס" שכן קנב לאוין )ועיש עירובין הל'בסמ"ג
 א' שהוא , הקב ברובע מה' א' הוא שהעוכלאפי'
 נ"ר הקב כי , ביצה וחומש ניצה והוא , בקבסבי
 שעוכלא הספינה אה הסוכר פי ב"ב בנמק"י וכ"הביצים
 ראה"ק אצל להבלה שוה והוא ביצה וחומש ביצההיא
 שעיכלא כ' הייב פייא עירובין הרם3"ם אכן - .ע"ע
 ברובע משטונה אי שגורס ונראה ליג( )1/8 רביעיהחצי
 גם גרם שכ! ונראה שם( הרשב"ם גם זו. נרמא)וזכר
 , הלימרא שסיניה שעוכלא שכ' כם,א עירוביןרש"י

 בשמינית משמנה א' על וכ"נ . לוג הואוליטיא
 לונג )8/ן שהשמינית שרצ"ל עוכלא, והוא , שםסוםה
 שנם Qv עירובין יונהן רבינו ועיין , ריב( עוכלאהוא
 הל* באו"ז וכיה , הליטרא שמיניה שעוכלא כ'הוא

 לימרות של שמינית תבלין עוכלא : קלא סי'עירובין
 שעוכלא הרמב"ם דברי שהעהיק להלן בדבריונוע"ש
 סחי א' שהעוכלא רנמה.ג דעת וגם רביעית[ תציהוא

 ןוהוא וחצי אונקיא הוא שהעוכלא שם ב"ב וכ'ברובע
 אונקיות- י"ב , לימרא היא שהלוג שם לחשבונודאזיל
 שסינית נמצאת , כן שסברי גאונים הרבהכדעה
 כ' וה-טב"ם סלע. ע"ע דינר י"ב או וחצין, אונקיאהלונ

ששקל

 ותשג עגלא הוא גשטינית. "שהשמנה רש-י שסוגה הבין ובחוה.ש ריג( . ביצים מ.ה היא בחלה החייבת עסה ולפ"ז ריא(.
 היא בשטינית' "שהשמנה באמת פירש לא ואשר . רבעא וע"ע , שכהבתי כמו הדברים פי' ולדעתי , בעוכלא קורטב לרשיידנתחלת
 כי ואם . לוג -. 64/י ולא -- 16/! הוא דקורטב דסכרי כמאן בסוטה( , כאן שעמד בשעה ,לכה"פ שסבר משום אולי - זקורמם
 - . אחר במקום שכ' סמה אחד במקום שתור בזה בכיוצא לו מצינו כבר , ע"ע בלוג רס"ר א' הוא שקורטב שפי' לריגעיטציגו



נבעינה-עמר
 משקלם במצרים" מים או "יין שעוכלא ומצאוששקל

 עירובין אשרי ובהגהות 8,75( )= רביע פחיה דינריןט'
 פחות דינרין מ' משקל היינו עוכלא וכ' סתםרפ.ג
 בין חילק ולא כייל שכללא קצת היטה וזה עכ"לרביע
 אזלינן דלעולם שסובר זאה ליישב יש ואולי לדבר,יבר
 r'a הלק שלא מה קשה עדיין אבל המים, משקלבתר

 - ורניעית. ליטרא לונ ע"ע לסקוס,טקום
 לא ועונתה כמו , דבר לאיזה קבוע זמן מל"עמלנהי.

 פ"ה מע"ש מעשרוה עונה , כא-י שסותיגרע
 א( שונים: מונבלים לזמנים בו ישהטשו ובהלסור ,ס"ה
 די' עונות נ' עליי שעברו אשה כל ר"א דאמרמה

 ט"ב נדה רי"נ משום ואר"ל , ס"ה פ"א נדהיגעתה
 קפמ סי' יוד"ע שו"ע ועיין יום" "שלשים ביניניתעונה
 השקל ומחציה יב ס"ק ביאורים וחו"ד פק"ל וש"ךמע"א
 פעמים פו,א שנה מ"ג פ"ה פקואות דאסרו הא ב(שם.
 וכמה סה,ב נדה עה,א ע"ז אסרו וע"ז עונות ד'יכהן
 אר"י רבבח"א , לילה או יום או ארח"ב וקונה
synהא פליגי ולא בר"י ואטש . לילה וחצי יום 

 או אז , שוים והלילה )שהיום והשרי ניסןבהקופת
 שוים )שאינם וטבת המוז בתקופת הא לילה( אויום
 . שעות י"ב שלטה עונה ולעולם . לילה וחצי יוםחצי
 - ו' סעי' קלח סי' יוד"ע שו"ע ועיי' , ברש"י(ע"ש
 "בחליפת התלוי דבר אכן זמן" "בטשך התלוי בדברוכ"ז
 בין שהם כסו לילה או יום שהיא עונה ישהזטן"
 הוסה עונת הפרשה לענין כמו ארוכים ביןקצרים
 מקצה רק שהוא ויש ב'( סע' קפ"ד סי' יוד"ע)עיין
 ב ד, נדה לרבא ר.פ דאטר כטו הלילה מקצת אוהיום
 את בדקה )אם לעה בטעה עינוה ג' לה משכחתנסנין
 ג' להו דהוה לעת טעת לה דמטמאין בצהריםעצמה
 רש"י( הצהרים, עד למפרע ואהסול אמש היום ;עונות
 ריש בירוש' וטצינו - , קינ אות שלמה אפריוןנזיין

 איתא דכן מאד קטנה עינה שם ובהוספהאברכות
 סכ.ד א' ששעה ואתרי לשעה, סכ"ד א' הוי העונהההם

 בטל"ע. טהקע"ו אחת 24/י( א 141/' העונה נמצאתבטל"ע
 דהעונה משמע בכ"ד דילן הש"ס ובכולי בטה"פונ'
 ולשון לחור טקרא דלשון ואפשר , הואי שעוהי"ב

 ולא . עכ"ל קאי דקרא אלישנא והכא , לחודמשנה
 - ז כיון דקרא עונה איזה אלאדע

 , -לו טז שסות הוא האיפה עשירות והעמר ,עמר

 העמר יהי' קבין ח"י שהאיפהואתרי
 לפ"ח והוא חומש( חסר קבין )ב' קבין 1,8 =ן)8/10'(
 ובנמד"ר דיג( ניצה וחומש ביצים פ"נ , לקב ביציםב"ר
 , גיד( אחה שיפריש צריך חלה ומפריש איתאפי"ח

 ש"ך ועיי' חלה למנין , סה"ת ותוטש ושלשמארבעים
 . סק"ב שכד סי'יודע

 *,, והעמר איהא פ"ה ב מס' בשלחובמכלהא

 ועוד רבעים מ(שבעה )אחד ,,. היא האיפהעשירית
 שבעה והיינו דיי.( נרניעי מהמשה אחד ,,. זהועוד
 . וטוי וחומשרבעים

 שבעה עמר וכל יסד לפ"ש בסלוקוראה"ק
 ברובע כחמשה אי הוה הכלה האסור ולפי וכלה,רבע
 שהוא הבבלית והעוכלא הירוש' והאוכלה הכלהוהוא
 ועוכלה כלה ע"ע ברובע מחטשה א' הרשנ"םלדעת
 וכונתו בסאה "ועוד" ממאה א' והכלה ראה"קוסיים

 הוא לינ( )=5/' הכלה כי עשרים אל הלז"בהועוד"
 מאה כי הביצים ער"ח יצא וכן וחשוב( )צא סאה120/י
 v~y' , ביצים 1,2 הוה לונ וחוטט , בציםקט"ד

 נמצא.

 ובס' , סאה 120/' )144/י'!(= הוא )כלה( לונשחוטש
 ראה"ק דברי לפרש כ' סג,ב דף מצווהשיעורי
 ביצה שהיא הכלה וא"ב , ביצים קס"ד הסאהבזה"ל
 כ"ד עוד ונשארו ועשרים מסאה א' היא , ביצהוחומש
 קטנים לחלקים לחלק , בסאה ועוד והיינו ,בסאה

 - . הסלוח פי' ארע ולא עכ"ל. , הכלה עלולהוסיף
 רי'נ בשם מה סי' ובהניא רי"ב סי' בשבה"לוכ'

 של בתורהן שנדפסו שלו קצובות בהלכוה)יכ"ה
 העמר משקל בן הביצים שכמשקל 20( דףראשונים

וכ"כ
 ורשיי ב , פג ועירובין , ביצה ע"ע לגיצה, מעשרים בא' הביצים נתקטנו רבי בימי אכן מדבריות הן הללו הביציםריג(

- קצת ברקרוק שלא וזהו וחומש, מ"ה הכל הוה כביצה, מעשרים א' ועור וכטה צ,43( )עלעלייהו ושרי דרבי ועודות ואייתי כ' ליח סי' פסח הל' ובמנהיג גיצה( משליש יותר עם בצים )כיה 46,36 1?,43ג20/י'48(- והוהנטם.  חלה הל' חיים ארחות ועיין 
 הדדיל כיד( 46,96.- אל קרוב והוא 45, 12/35 הוא ? 1/י 43ג 1/6 כי , נכון והוא , "בקירוג' ושכיסת גיצים נ' הוא שהסורשכ'

 ממס א' או מכ.ד, א' חלה שיעור כי סחקוה ילבן ,1,48,2( וחומש ממ"ג *אחת היינו קאי אליטה "אחת' ?תיבת הבינויהרש"ש
 הוא לב'ה בין לב"ש בין חלה דושיעור , ס"1 פ"ב חלה בר-ש הובא ר-ת שכ' מה ע"פ זה ליישב הי' אפיר כינואם

 כגיצה_
 ואולי

 תסולק ובזה א, טת, ברכות כביצה לזימון רבעינן ר"י סובר אולי זה מטעם ואשר א פ, כיומא בב.א הנאכל אוכל שהואסטעס
 להפריש דכעינן הנ"ל הדרשן סוכר ביצה והגמש מיג היא בהלה החייגת עיסה השיעור לרירן ומעתה מ"ע- מחל' פ"ו המל'מקושית

 פלוגתא יש בזה אמנם נאשר טדרבנן רק הוא הלז השיעור וגם . דחוק( הוא אגל . שלמה ביצה דהיינו כידה והותש ממיגא'
 וה.ג טהרי,ם בשו"ת מבריסק הגאון ע-ז העירו כאשר נח, קרושין רי-ר תוס' בשם המל-מ יודיע ר"א סי' יודיע גוביזת ע"ן ,גדולה
 פיח אנות התיו-ט הביא שכגר נתעורר אחד שלא התימא אבל , אחריהם הכאים המחברים כ"ז סכרו ד, סי' הברכות במטגערצ'ח
 קאי: אלעיל "אחת" מלת וכי הישנה הנוסחא את לקיים ול"נ מ.א( הספר ואין . ברה-ח מורו בשם כזה מעורים, קצתן ד"הסיח
 מה רנא הערה גם וועיין . אחת חלה אף אהת תרומה כה שם ופ'.ז קי פי' ?לח הכפרי לוון וכן ס"ה( 6"ד חלה מדריגלהוציא ,אולי אחת חלה רק להפריש צריך רמה"ת ב( ביצה, וחומש מיג הוא בחלה החייבת שעסה א( הם: ריסים וב' אחת' שיפרישצריך

 דהייגן ריר.ן - . אחת( )חלה( הלשון שבכולם רה'ג בשם המוס ובהערות א, סי' פסוקות הלכות לרש'י_ועיין הברדס כשםוכהבאתי
 אתר הוא ועוד שהאי כתב כ' אות קיר לסי' שכהערותיו גמו"ם תשובות מו"ל רי'ם להרב לו הי' סה ארע ולא קי. 1/20 אי ליג5/י

 ז הקב רבע שלסארגעים
_ 

 מדה 1,44 אל שוה צפורית מרה והיתה המדות על כשהוסיפו אכן מדברי בקם הוא וכ"1 רטו(
 ווארשא ליווארנא דפוסי יראים, ובס' במו"נ. בכ"מ כמבואר רבעים )1,1,14,ז(_ה' העמר הי' אז , ירושלמית סאה ע"ע ,מרברית
 ושם מכ-י הנרפס 'ראים ס' לירי גא ,שוב הרבעים מספר וחסר . סרכריות והן ציפוריות קמח רבעי והיינו עתר וזרי אי' לפניאשר
 - . ז' רק איתא ואימש ז' וננקום , בטעות אך הכספרים נטצאו קמחפי'



עומר104
 בתשו' המבואר ולפי ק"ה( סי' ויסרי במחזר)וכ"כ
 עמר דבעינן דסובר משום מעטי' ג' סי' צרפהחכמי
 מ"נ חלה שיעור כהב הלי"ב פ"ח תו"מ הרמב"םאכן , י יטזן בגופם ביצים 64,8 או , עטר 1,6 )שהואונורשו
 "ולא הבינונית הביצה "כנוף" יי'( ביצה וחומשביצים

 - . המחברים רוב וכ"דכמשקלה"
 וטצאתי מ"ב פ"א עדיות להר"ם המש' בפי'וכ'
 י"ב ודהיינו דרהם ח"י כגון החמה ומקמח ,,.הרביעיה
 )בכלי המדה באוהה חלה שיעור ומצאהי לביצהןררהם
 ואלה ינקרונ" דרהם תק"כ בפנים( ע"ש , לזהשעשה

 שאם לפי "בקרוב" כתב - . מצריות כולםהדרהמים
 5184, )4312%12(= הוא העטר אז ח"י הואהרביעית
 בכורים הל' היד בספרו אכן 1,6- עם 620 מןפחוה
 וכסה ,,, חומש חסר קבין ב' העמר כ' הלם"זפ"י

 ,,, ביצה וחומש בינוניות ביצים ט"ג כזו סדהסכילה

 )3462/8 סלע שלישי וב' סלעים פ"ו משקלוהם
 זכר ולא מצרים מזוזי זוז הק"כ שהם ,,. ריו.(דינר(
 דמנחוה לפיהם"ש הקדמתו בסוף ~ועיין "בקירוב"שהוא
 זכר ולא - דרהסים היינו - דרכמונים הק"כ ג"כשכ'

 ולכן וטכוון מדויק שחשבונו הבין והתשב"ץ"בקירובי[
 פ"ו העמר כי כ' והרב : בזה"ל , על"ו ח"ג ,כע"ז
 חומשים ב' אלא צריך ואינו סלע, שליש ב' עםסלעים
 אבל ריח( חלה שיעור הוא ביצה וחומש ביציםדם"נ
 אתר עטר שיעור בעיסה שישאר כדי .י, המדההגדיל
 לא דהרי , מסתבר הירוצו אין ולי , - החלההרסת
 משא.'כ , לעיל ע' , דרהם 1,6 עם רק הסדההנדיל
 )12"1,8(=21,6 דהיינו לבע"ה ביצה 1,8 שהוא חלהשיעור
 עכ"פ הוא ביצה 0,9 שהיא נחתום חלת ואפילו ,דרהם

 דבמה סה"ת לחלה הרב כונת וואולי 10,8 = 0,9( ")12
 הערה עיין , פמיקא דלא מלהא זה א% , סגישהוא
 נקם למנחוה[ ~ובהקדמתו היד בספרו דנם והנ"לריד[

 טספר והפס זה( פירש לא )ואם "בקירוב" רקשיעורי'
 ב' הסלעים גם נקם זה ומשום , דרהם )הק"כשלם

 אר . השיעורים( ישתוו למען l'wD1n ב' ולאשלישי
 טעה והוא , מדוקדק אינו לרביעיה דרהם ח"יששיעור
 בעדיות דכ' והא דרהם( ת"י "כנון" כ' )ולכןיותר
 בפניסז )ע"ש שעשה הכלי על קאי "בקירוב"הקיכ
 הי' בכ"ז , שיכל מה הדקדוק בתכלית שעשהשאע"פ
 לצמצם קשה כי , בקירוב רק דרהם תק"כשיעורה
 הבאתי לוג ובע' , יוהר( לי נראה הראשון)והפירוש
 הוא העמר( )שיעור לונ 7,2 כי הסוברים רביםדעת
 לא אך , ת"ש מן יוהר הוא לרה"ג וכי ויה.( זוזהש"כ
 הוא גם אולי פיס ובע' שם ונסתפקתי , כסהנהבאר
 אולי וכי , שלם מספר תפס רק תש"כ שהואיסבור
 מזה 8/נ רק הוא לקמח אבל , לסים הוא הלזשיעור
 שיעור הוא כמה להסהפק יש כן , זוז ת"פדהיינו
 ואולי כהגאונים(, או כרש"י כהת סובה )אם לדירי'הזוז
 סו סי' בשע"ת , רה"ג , שכ' מה ע"פ זה לפשוםיש

 העמר ששיעור טסלוצק( שיחי' רי"פ הרב לי)העתיקה
 יפה עולה הלז השיעור אשר , אונקיות ע"בהוא

 כדעת אונקיא, 0,16 הזוז ומשקל העסר זוז ת"פלחשבון
 זה אין כי ואם מכוון. 72 480"0,16= כן כיהנאונים.
 פחוה )דהיינו הגאונים משל קל שלו הזוז דאולימוכרח
 שיעור של הזוזים מספר יתרבו וממילא אונקיא( 0,16מן

 ויהסעטו מזה כבד שלו הזוז אולי , להיפך וכן ,העטר
 , השיעורים השתווה ע"פ מסתבר, הכי בב"; הזוזים,ממפר

 של שיעור בשעיה מצינו ועכ"פ במחלקות, לטעםכדי
 דעת גם )ולדעתי רש"פ דעת וכן לעטר, אונקיותע"ב
 משקלו יבש של ובין לת של בין שהלונ במה"ש(ריא"נ
 - . אונקיוה 72 = לונ 7,2 העמר נמצא אונקיותי'

 שי"מ הביאו שם ובהניא ורי"ב רי"א סי'ובשהל"ק
 ואולי אונקיות ע"ה היא בחלה החייבת העסהששיעור
 שיעור בעיסה שיהא דבעינן דסברי משוםמעסייהו
 דהיינו לעיל, עיין , ביצה 1,8 החלה, הפרשת אחרעמר
 ע"ה = 43,2( )72%46: דהוה , ביצים ס"ה הכלבסך
 כבר אבל ריח..( למשקל שיעורים עוד שם תניאועחן

כתב-
 משקל 'הי' 3 אל 4 כערך הוא לעומתם היוצאים המים למשקל חביצה משקל שערך פכח טהרה במקוה שכ' מה ולפירטז(

 והיבש שהלח י"א בשם לריא"ג בסה'ש כ' שכן נב הערה ועיין , הסים למשקל קרוג 8/7( = 3"64,8 )4"48,2: קמחגיצה
 כי נואם 3רמג'ם לפניו הגרסא היתה גן אט ארע ולא , ביצה ושליש ביצים מ"ג העתיק על.ו ח.ג התשג"ץ ריז( . שוהמשקלם
 חלה ע' ובפח"י לריא,ג. פפחים בהל' וב-ה ביצה ושליש גיצים מ"ג שהעטר ג"כ שכ' בשלח פ' במד"א מצאתי אבל , הואחידוש

 סלע בע' המבואר לפי פיז.( . ריח הערה לקטן עיי' . בחשב-ץ הוא שטים או ביצה[. ושליש ביצים מ"ג שהוא )ז( הריעף בשם גםכ'
 העמר שיעור יהי' וא.כ , ג"ש( 540 )בת מו'ז של צורפים של אונקיא 0,6 הרמב-ם ובתוכם , להגאונים סלע ששיעור התשג"ץדעת

 זה לפני וע"ש . שיעורי' לכוון ארע ולא , אונקיות נ"ט שהוא כ' ערכת ח"ג ובתשבץ , הנ"ל אונקיות 86(=נ"ב 3/י % )0,6להרמב'ם
 אינו וג.נ אונקיות, נ' שהוא כ' אונקיא "4:0,6(=25,8 17,51 שהם זיז 17,6שעל

 מכוון_
 לפי ריח( . בקירוב זה כתוב ואולי

 נ' הביצה שמשקל כ' בעצמו כי , לקושיתו מקום אין ריז( הערה )עיין ושליש ביצים י5, הרמב-ם מרברי לעיל הוא שהעתיקמה
 ותומש_אבל בם-ג די אם ושליש ביצים מ"ג הרמב'ם הצריך למה לי' קשה גופא הא ואולי טכוון. 86 43(=2,3 8/י " )2 והוהסלעים,
 מ"ג וצ-ל לעיל בתשב"ץ הוא שט"מ מסתבר ע"כ ז גופייהו הגיצים חשבון על ולא הסל'גים חשבון על קושיתו העטיר למה צ"עלפ"ז
 שלפנינו. הרטג'ם בספרי שהוא כסו וחומש,גיצים

_- 
 ר, משקל שלפ-ח כ' ג' אות שם גמו,מ לשו.ת גהערותיו המהריעם ריח.(

 תש"ב להגיה וכ' הנ"ל ריס רברי שבש ולכן זוז, וחבי ושנים סאות ז' משקים ועור רבעים שה' מצינו הכפו-פ שהביא הקב זוזמאות
 בכל ריח..( - ריר. הערה עיין , לוג 7 קמו העמר את שחשב מה לו גרם וכת מאר[ ע.ז שמח שהי' ודאי געיטור שכיה ירע11ל1
 לזה, מובן כל ואין וחצי[ אונקיות יד ווהליטרא וחצי ליטרא ארבע משקל ליטרא חמש שיעור ... כ' ז"ל והראב"ד איתא סח ס"גו

 הל' ובא.ח . פט סי' שם נגון על וב-ה . הם שונים שיעורים וב' וחצי, ליטרא ארבע משקל כתב" מלופל ,והרא"ש וצ"ל שטס.הוא"ס
 הא"ה את והמו-ל . לא ותו אונקיות יר איתא פט ס' בו בכל אכן , וחצי אונקיות י"ר והליטרא איתא בא.ח גם כי ורע -חלה
 הוא בסי'.מח כאן ובאמת . אונקיות י"ר רק רא"ם בשיעור כ' וב"כ כ' ולכן פ"ט, שבסי הכיב דברי את רק ראה לאכפה'ג
 , הטטעות על בפרקו החת שלדעת ודע . כתב'( מלונל "והרא-ש המלות בחסרון הרגיש שלא משום כ.כ ,ואול' , הא.חכנוסחת

 ניל ה" להגיה באנו ואם - , אונקיות י"ב ומגיה אונקיא( וחצי יד בת או י'ד )בת כזו ליטרא מצחו לא כי , גכיב הואב"ס



 והניא בו ובכל מח, פסחים הריטב"א בחידושי הרניכתב
 מתקל שיעור ואנן : ונ"ל , מו"מ הל' ובעיטוך ושם,שם
 ושיעור קליל, דלא ואיכא דקליל דאיכא לן נהיראלא

 רביעיה לפ"ח אלא , קמנים ואיכא נדולים איבאביצים
 . קיט( הורהשל

 אצבעות 10,8 הוא הורה של רביעיתוהנה
 43,2( " )2,ז העמר ויהי' ע"ע 43,2 והלונ ,מעוקבוה

 וחוטש אצבעות שי"א שם: נריטב"א וכ"ה א"ם 8111/25ט=
 הם הכלי שאצבעוה כתב ערצ"א ח"ב ]והתשב"ץחומשא
 "נשמם" כ' שלמה ובאפריון , עשר ואחד סאותשלש
 פורתא לאמר דאין , חוסשא החומש ז"ל הרה"םבדברי
 לב ודף ח דף נסוכה הגמרא סמקנה דהא דקלא

 מהא אבל . עש"ל - , דייקינן פורהא אפילודלקולא
 טעוה דלאו נראה ברכה, יש"א סימן שם המהנרדנהן
 בערך הראוהי, בא"פ הרב קושיה ולענין , הואהדפוס
 חומש השמיטו מחברים שכטה מזו גדולה ,ביצה
 עיי' לזה והמעם - , ומתצה אצבע כסעמ שהוא -.ביצה
 שיש שסדה הלפ"ו שם בכורים הדמב"ם וכ' מח[הערה
 אצבעוה נ' ביום אצבעוה עשר על אצבעוה עשרבה

 עולה )וזה  העמר  הוא רזט.( בקירוב אצנעוהשיעיה
 אצכעוק ז' בה שיש מדה וכן בקירוב( כ' ולכן 1/9811

 השיעי ב' פתוח אצבעוה ז' על אצבע השיעי ב'פחוה
 נ"ב הוא יכ( אצבע השיעי בי פתות אצבעות ז' ברוםאצבע

גגעמי
 לחלה נפירושו אכן בקירוב( רק ג"כ )וזה העטרסדת

 על אצבעות עשי : מאד מדויק חשבון הביאועדיוה
 אצבע ועשיריה אצבעות שלש ברום אצבעותעשר

 מאוה וחמש אלפים משני וחלק אצבע עשיריהועשירית
 בשם הביא ובכלבו , מכוון 811 15/' והוא ,באצבע
 כצ"ל[ , אצבעות ששה ]על אצבעוה ששה :הראב"ר
 בחי' וכ"ה , חיטשא וחומש חומשין וב' שמנהברום

 , וכא( ומכוון מדויק נ"כ והיא , שם בפסחיםהרימנ"א
 חלה הל' חיים בארחות שכ' מה ומדויק טכווןוכן
 ח' על אצבע וחומש אצבעוה ז' פלכו רש"טבשם

 ווכן אצבע חומשי ושני אצבעות ה' ברוםאצבעוה
 ז' על אצבע וחומש אצבעיה י' הנלי לעשוהאפשר

 וב"ז אצבעוה[יכא.(. ששה ברום אצבע וחומשאצבעוה
 , רכב( מרובעות שתושבתיהןבכלים

 שלסדנו וטאחר וויל נ' פסחים בערניוהר"ן
 וחומש אצבע וחצי אצבעים ברום טפח עלשטפח
 רבעים שה' למדנו , הקב רובע והוא לוג מחזיקאצבע
 בתשברת מפחים ה' שיעורם בחלה שחייביםקמח,
 ... פפחיים ורהבו וחצי פפחים ב' שארכו בכליוהיא
 , אצכע- וחוסש אצבע וחצי אצבעים הכלי רוםויהי'

 ואנן , מרברים רבעים ה' רק עולה אינו שזהוהפלא
 ותומש רבעים ז' שהן , ציפורים רבעים ה' לחלהבעינן

 י' סי' רמ'ע שבשויה אילפס מעשה ועיי' -סדנרים
עמד

 בירי אין אכן שזכרתי, ואינך ורשיפ רה-ג שיעור אי )16,4,5=72( שיעורו ישתוה שלפיז אונקיות, '-ו שצ*ליותר
- ,להכריח  רה'ג של האונקיות משא"כ ג"ש 612 בנות הן בו הכל של שאונקיות אפשר פשיטא גע' שמתגתי מה שלפ' ובפרט 
 אע"פ שות משקלן כולן הקמח מיני ולא שוין והחטין השעורין משקל כובד שאין מ"ח פ"ב חלה בפיהמ.ש הר"ב וז"לריב( - . וווים שיעוריהם אין הגהתי לפ' גם וסוכ'ס , סלע בע' כטגואר ג"ש 640 בנות שהן (, הזוז אינקיא 0,15 שחשבתי מה,לפי
 טהר'פ הוא ואולי אצבע" "ותשיעית והשמיט ג' נגובה י' על י' כתב פ"א, חלה ובתפי'שריט.( - . בכ"מ ועוד , שזכרתי לעריות נפי' ועי" דגריו כל ע"ש טועה, המשקלים בשיעור הלה ויעור והנותן ... אחד ItOOשהם

_. 
 חוכא הזח השיעור רכ(

 ולפני שלפניו ונ"ל , תימא ,וזה בשמו שכ'רגינו מה עם מכוונת אינה שגדינו הרמב'ם ספרי שנוסח ע"ז הגיי וכ' שכ.ד סי'בטויי
 להורות נ.,.( כזה בסוגר ברמ"א הדברים שנכתבו וזהו אצבע" תשיעית ב' פחות ז"א ~gy המלות הרמב'ם בספרי חסרים היוהרמ"א
 אשר ווילנא )בדפוס הללו המלות עדיין חסרים ששם לעדיות נפ" ועיין הרמב"ם לשון על מדעתי' זהשהוסיף

 לפני(_
 לקמן ועיין

 עט האורך אח להשוות שרצו לפי בשברים, הגאונים הרבו הנה רכא( .- גו ביל המובאים הראב"ר לדגרי קרה שכןבפנים
 ואפשר הכאה, הערה' עיין מרובעת לא עגולה לכלי כונתם שפא להסתפק לבעט"ז גרם זה גם ואולי . למה אדע לא אבלהרוחב
 % הסכו נפנים( וכתכתי ,כסו בו נכל החסרים אצבעות" ששה ,ועד רכ( הערה )עיין חרמב"ם בדגרי שה" תשיעית. ב' פתות ז' ,על חסרוןשגם

להסתפק
 בזה_

 בוה'ל כתב בפנים לעיל שוכרת' בעדיות ההמגים שיעור לפני החייגת, העימה שתור לענין נט, דף פט"ו וככפו.פ רכא(
 ארכו שבע רחבו אצבעות שש ננהו כלי יוגה רבי לרב הפכחמדת

 שמגה_
 האמיתי, מהשיעור הרבה גר('ל והוא 886 עולה וזה ,

 _. . בקירוב 826,6 ערך 1,5( 46: 36, , )10,8 רק יהי' לא עדיין , עוד v'v 46,36 הוא נחלה החייגת העיסה ששיעור אסאדאפילו
 אפשר גכ'ז , חמוץ לידי תבוא שיא העיסה בשיעור למעט דיש ראף , פסח לענין רק כן כתג לא ר"' רב כי pna איןע"כ

 וב-ח חטוץ משום לחוש אין חלה טשי~ור 'ותר ו' או ביצים ה' דעו הפררם בספר רשיי שכ' מה וכעין , כזו כלילעשות
 לענין אבל הרפוס( טעות וזהו ו' או מצות ה' על הובא לפני אשר ברלין רפוס מהרי'ל )ובמנהגי . מ"ח סי' בו בכלמשסו

 לאחדים טקום גתן עכ-פ בעצמו טעה לא אם גכש"פ והגאון . חייבת אצבעות 311 1/25 בת דמי שיודה מסתברם
 טרובעות רצ"ל אם והשמע( הרמג'ם ,שוכר המדוה באלו צ"ע ה;ט"ז שכ' מה הביא ד' ס"ק נד סי' יור"ע בשיך רכב( - .לטעות

 וכמו במרוגע ויהוא תורה של מרביעית שלמדו פ"ו בכורים מהרמב"מ שהוא , מרובעות שהם פשוט והדבר כע.ז והשיך עגולותאו
 לטועת אותו לעשות שלא וכדי , ת" נטצא לא העט-ז והנה .- במעיו.ט וכ"כ סק.ו ר'א ס" ועיין , הפוסקים ברגרי שםשנתבאר

 , אצבעים על אצכעימ בו לרבע שאפשר עגול כוס )רצ-ל געיגול ג"כ הוא אולי נסתפק רניעית" ,כשיעור נ"א שבהא ניל ,כ.כ
 לכו* הה"ד וא*כ במרובע, המקזה חירבון עשה שהתם כנראה וכונתו סק'ו ר.א בסי' לעיון צוה גתוס'(._והש.ך נ קט, פסחיםעיין

 ש,לפינ1.
 מרובע, שהוא פסץ עושין בפ' ראי' שמצא אלא בעיגול, המקוה של שיעורי' שמא הב"י נסתפק גופא ההם אגל מרוב;, ג-כ דהואממקוה
 ראי' הרלב'ת שהניא )ומה חלה שיעור של בנלי גם להסתפק העט"ז יכול הי' שפיר שוב לזה, ראי' התם WSCj לא הרלכ"ח שלדבריואחרי
 למיש. ל"ל בעיגולה הוה דמקוה דאמתא ס-ד ואי יתגא, הינא מקוה' )של באסתא שלהן( ,של אמתא דאמרו פסה.ם דערבי הגמראמסוגית
 ראי' לאו לדעת' עגולה_, שהיתה רמקוה באמתא מרובע שהי' דשלחן אמתא תכנוס דא עכ"פ יתגא גאמהא אמתא אפילו האהכי
 לרבע וכאפשר עיגולה הזה אולי להסתפק אפשר שפיר אכל אמה, על אמה ריבוע מגו דנפקא עיגולה המקוה רהוה לאמר נונל דלארק

 מעוגלות או מרובעות רעל אם המדות באלו צ"ע בזה'ל: העט-ז דגרי שהביא ל'( אות חלה הל' )ר"ח מעיו"ט ועיין אמה-, ;ל אמהבתוכה
 אלא רב;יהוה, תלתא ריבוע מגו עיגולה הא זה, אפשר ואיך ע.כ. מרובע, משהוא ר ות י מחזיק עגול דכשהוא ב.ניהם יש הברלדודאי
 עירובין שלמה של ריס מסוגיא סק-ח ר"א סי' ביור"ע הגר"א שהוכיח כמו השיך, עם הצדק להלכה בכ"ז שכתבה'. כמו שכוכחוודאי
 הוא(. מרובע ועכיח בפתם, 'וברתי רשט"פ של משמורו נראה ,וכן מקוה ב.טיעור הגאונים, כל שכתבו וכמו כיב,

וף
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 שכלי וי"א : ערצ"א ח"ב דיזשב"ץ s~ta , בזהעטר
 ותצי אצבעים ברום וחצי ב"פ על מפחים ב' _בושיש
 לשון טסש )היינו הלה שיעור הוא אצבע וחומשאצבע
 בקב רבעים ה' שהוא לפי , בידו הוא ותעיתהרק(

 דף שכ' בזה פעה בכפו"פ הרב. שגם וכמנופההטדנר*ך
 רכב*( דרהם הש"נ שהן זוז ת"ק רבעים ה' לריא"ג ויהי'מז

 למנחות( הקדטים )בסוף הר"מ בשם נתבנוהנח
 ה' מחזיק שעשה במדה חלה ששיעור זה קודםבפרק
 הרי - מצריים דרכמונים שם( לוה'ש שיין וכ'מאות
 שמשקלם רובעים ה' יייא"נ חלה שיעורשחושב
 ציפורים רובעים דה' , סדגיים רובעים דהיינו זוז%ק
 66 דף שם בעצמו כ' )עמר( טדברים לונ 7,2שהם

 ז' סכילה סדה והוא האיפה עשירית עומרשלריא"נ
 שחשב לי שכמדומה אלא עור וולא , זוז ועשריםמאות
 דרהם תק"ם הוא העמר דסשקל הרסוסם כ'דלכן
 )כמו דרכסונים ק"ד נהלונ( הרובע אה שחושבלפי

 ה' 'והוי ) הנ"ל בהקדמתו הר0ב"ם מדברי שםשהביא
מ )6"104(רובעים  השיעור כ' אינו זה ובאמת * פ5 

 לקמח אבל ש0ן או ליין הוא ללוג ושכסוניםקרר
 דרכמונים תק"ם העמר דחשג והא ורכטונים, 79 רקהוא
 כמבואר , סדברי וחומש ריבעים ז' דבעינן משוסהוא

 )היינו שזכר הקודם בפיק עוד כי ודע , לעיל[כ"
 הוא בחלה החייבת העיסה ששיעור כ' נט( דףבפפ"ו

 , התלמוד לשון שתפס י"ל שם אבל , ועוד רובעיםה'
 שהם שסיים לדבר וראי' , ציפוריים לרובעיםונונהו
 הם מדברים רובעים ה' והרי - חומש" פחוה קבין,שתי
 ובקבין לציפוריים כונתו שברובעים ועכ"ח ורביעי, קברק

 השמיפ רק - ביצים מ"נ שהוא שכ' )וע"שלטדבריים
 - ליישב, אדע לא כאן דבריו אכן ביצה(החוטש

 שסיירי , הנ"ל הר"ן דברי לתרץ רצהוחג"א
 זה דלפני , דחוק הוא ולדעתי , ציפוריותבאצבעות
 דחשנון ועכ"ח בפנים, ע"ש סיירי מדביי רובעבשיעור
 ושם"ם , מדבריות נ"ב הם שם והאצבעוההטפחים
 ג"כ הם שזכר רבעים" "ה' של ואצבעוהדטפהים
 דמקוה סאה שם' לאטר רצה והחהרצ"פ - ,מדבריות
 למדות הוא הנ"ל( דפסחים הסוני' כל השבון)היינו

 משיעור התם יליף ר"ה אך 0אד, בזה והאריךציפוריות
 ושמ"מ סדברי( )רביעית הורה של רביעית שיעורטקוה

 ועיין לטעיין, כ"ז כסבואר סדבריות, במאין סיירידהלמודא
 ובמעשה בזה. שכ' מה להאלפס מרושביץ ר"ש והנ'בחי'
 ולא קלז, סי' שמואל דבר בשו"ת לעיין ציין שםאלפם
 להגאון פהרה שקוה ספר לידי בא שוב המת"י-.נמצא
 סבר הוא שנם וראיתירעה"ר

 לאכן-
 דטקוה. דם"ס

 בפלפולא בזה והרבה , ירושלטיה( )רק סדנריותאינן
 רביעית טשיעור ע"ז דקשה טה והרגיש ,חריפהא
 דעהו נם נוטה בפ"י לבסוף כי ער בפ", בישיבוונדחק

 - . הןדמדבריות
 דקדקו כמה עד ראינו לעיל האמור סכלוהנה
 או"ח שו"ע ועיין חלה בשיעור והאחרוניםהראשונים

 ועור פסחים ובצל"ח ובחוה"ש , ופ"ת ובאהדםוש"ך שכי ס" יוד"ע ושו"ע , שם יעקב וחק ובאהדם תנוסי'
 תורה לבעל לו הי' מה אדע ולא , מחברים כסהאצל

 הפחד דברי סו-כ דביים שהביא שאחריתמימה
 י"ב של פונט חמשה הוא חלה ששיעוריצחק
 "שלא כ' , רוסיא טדינת למשקל אוחם והשוהאונץ
 - . חלה שיעור באור הפוסקים" דברי בכלראה

 מחלוקת נ' מ"נ פ"א עדיוה מצינו . ה ר עה
 אוסר שמאי : בחלה החייבת העסה בשיעור ד'()שהן
 סדבריות( במדות )ונ"ז סקביים אומר והלל לחלהמקב
 הוא מהן אחד שכל ירושלמיוה , ומחצה קב .,,.וחכ"א
 )שהן מדברי קנ 1,8 = "%4( על והוה סדברי, קב4/6
 נוהרב שם בטפרשים כ"ז עיין ביצה( וחומש ביציםמ"נ
 הקב בי חשב ב"ה, ס.' ב' קונטרס הורה בינדילרים"ע
 , בידו הוא פעות וב0כ"ת , מדברים נ"כ הםוטהצה
 טשנה לסהם ציפורים רבעים ה' והם זהב[ דינרע"ע
 הם סתטיות והרבה - יוסי לר' ועור רבעים ה'או

 שפסקו שיש )אלא הפוסקים. כל פסקו וכן ,נחכמים
 טבריני קב ע' ועיין יוסי( -כרי ויש משנה-כסתם

 עכ"פ , כהלל סובר בירוש' ינאי דר' אפשרשלדעתי
 שטענו. לא בחלה( חייב אחד )שקב כשטאי ס*שיפסוק
 א' סי' הגאונים מן פסוקות להלכות בהערוהיווהרי"ם
 האי רבינו כ' : זה"ל ט"ו סי' מש"ת הביא א'אוה
 הרבה הטחזקת גדולה מעריבה גם להפריששא"צ
 הוא שיעור חכמים ששמו ומה , אחת חלה אלאמאין
 הטהרי"ם ~וסיים קב שהוא עסה של חיובה לתחלהרק

 לתחלת קבעו יפסיד שלא נשביל שלנחתוםומשמע
 תגדל ויותר , תימא וזהו טם"ח[ א' והוא קביים,חיובו
 הסי' אה טסלוצק רי"פ הרב לי שהעתיק כפי כיהתטי'
 אלא עוד ולא האמור, לכל שם זכר אין , מהש"תמ"ו
 ביצים מ"נ הוא שהשיעור רה"ג בדברי טפורשששם
 סי' הציון הוא שטעות ניסא ואפילו קב(, 14 )דהיינווחוסש
 איהא ששם אחר ציון איזה וצ"ל המהרי"ם בדבריס"ו
 הוא הדפוס שמעות ספק אין אז , הוא שהביאכמו
 על דלנ )והסופר קב" חומשי וד' "קב שהוא וצ"ל ,שם

 שסיים למה מקום אין ועכ"פ - לקב(, קב שביןהמלות
 קבעו יפסיר שלא בשביל שלנחתום ומשמע :הרב

 ר"ת שטעם ונראה , כמובן , קכיים" חיובולתחלת
 הטעה ס"ו פ"ב חלה בר"ש שהובא והלל שמאילשיעורי

 ער בגסה , כפול עד בדקה שהקטינה הכוליא *יי' - . שכתב מה לכתוב סהרי"ם הרבאת
 שענבה מזה ונראה ב. נה, חולין בינוניהכענבה

 הרלב"ח נשם הביא מד סי' יוד"ע והב"י , מפולגדולה
 הרס"ל בשם ותירץ , מפול קטנה העננה אהשטצא
 וטשל השהא משל הפירות משונים היו ובא"ישבזמנם
 ע"ז הקשה הרז"ה ובחידושי , הארץ ברכת משוםחו"ל
 ננטרה( שלא )ענבה בוסר הוא )בבבל( דאר"אמהא
 )נם הלבן טפול גדולה דענבה שמ"מ , הלבן פולהוא

 פול הא לי' קשה טאי אדע ולא , עכ"ל וצ"עבחו"ל(
יפול

 רררהמים בזוזים כונתו כי כתנתי כבר אבל , דרהם ז 2/י הוא אג"א שכל דינרין הם ריא-ג שזכר דווזים סובר הרברכב-(



נרעריבה-פולסא
 בר"ב, ע"ש ב"א פ"א כלאים רם, מיניה ב' הלבןופול
 )וב"ש מעזבה נדול מהם דפול לאטר אפשרושפיר
 קפנה שענבה להוכיח רצה ובדה"ר - ע"ע(, הלנןמפול
 )מדברי דרי"א מלהא שאמרו רפ"ו ברכוה מירוש'טוית
 אחה פרידה אכל אפילו לסידן( זית על שברךר"י
 רמון( : )ובד"א רימון של אחת פרידה או ענבשל

 , מזיה פחות הוא שהענב שמ"מ , ברכה מעוןשהוא
 נם שם אמרו דהרי מהתם ראי' אין ולדעתי ,עכ"ל
 סוית גדול ודאי שהרימון אע"פ רימון של אחתפרידה
 נתבשלו שלא טקטנים תיירי דהירוש' ועכ"ח רכג(ע"ע
 שראיהי לי וכטדומה - . מבינונים ולא צרכם, כלעדיין
 בדטאי הנזכר לריטון ברימון הירוש' שכינת שכ'לטי
 במו דלא מלנד אבל , דקרא לרמון ולא ס"אפ"א

 המש' בפי' שכ' מה לפי הנה , זה נכהב זהשנכתב
 מה לשון טרפא ועיין , מזית גדול הרימון גםלהר"ם
 שהנאון לאח"ז ]וראיהי והרב הר"ש דביי בפי'שכ'

 , הלז .הירוש' בדברי עמד קעה סי' יוד"עבצצה"ח
 . פשם[קחנו

 , קטנה )ספינה לעריבה תוספת( )הוה אדריבעריבה,
 שם בסוגי' המבואר ולפי פ,א ב"סרש"י(

 שיעורה הלוי ומעהה . אדריבים ל' העריבההוה
 . ע"ע , האדריבבשיעור

 והוא . ובטו"נ בתורה פעמים הרבה נזכרעשרון.
 פ"ז טנחוה בטהניתן איתא וכן האיפה,עשירית

 י' שאיפה הרי עשרונים עשרים איפוה שהי :מ"א
 שיעורו ועיי, האיפה, עשיריה הוא שעשרון אועשרונים,

 - . עמרבע'
 פז,א שם ובגמרא ס"א פ"י מנחות ר"מורעה

 . מחוק ואחד גדוש אחד במקדש היו עשרוניםששני
 וא' טחוק, כשהוא עשרון מכיל א' להר"ם פיהמ"שוז"ל
 טה כל בו הסלת מדדו אם אבל מעורון פחותמכיל

 ולפי - עשרון, יכיל בנודש( )רצ"ל להכילשאפשר
 שהי' אפשר תלתא שנודשא וש"נ לה,א שבההטבואר
 המחוק עשרון הוך לערך הנדוש עשרון הוךערך
 לעשרון מעם נהנו שם בגמרא והנה , 3 אל 2כערך
 שמדוה טשום ואולי - ז הנדוש לעשרון ולאהסחוק
 היבש סדות שבהוך ]רצ"ל גדושוה לעולם היוהיבש
 , אחד[ משם שניהם אם הלח, ממדוה 2/8 רק נכנסלא
 עוד בטקדש השתסטו לטה רק מעם הצריכו לאולכן

 ריש ירוש' , לעונה וארבע מעשרים אחד העת ,עת - . בת וע"ע , מחוקבעשרון
 טתקע"ו א' היא עונה כי עונה וע' וע"שברכות

 היא,,1/2"516/'(=,1/1882.- העה כי נמצאבמעל"ע

פ.
 והרנם יז-כה. שמ"ב ועדשים, ופול סל"ע ,פול

 טריפות הל' )ובאו"ז נאהנע Faba פאבאהערוך
 וצ"ל כלע"ז פינא הוא פול הראב"ן בשם כ' , הכגסי'
 עד בדקה שהקטינה כוליא , בערוך( שהוא כסו ,פיבא
 שומר ואין שכזית לפחות יד אין . ה,ב חולין ,בפול
 הרבה פחות שפול רש"י וכ' קיח,ב שם פכפול,לפחוה
 ... כויה עלי' שיש קוליה קים,א שם בגמרא וכ"הפזיה,
 מה ועיי' , כפול אלא עלי' אין אפילו אומריםאתרים
 על יתר ויה רחצי , סיפא קשי' ד"ה רש"י שםשכ'
 מהבאר וכ'ז , זית מחצי אפילו קמן דפול רצ"ל ,כפול

 - . שםמהסוגי'
 דתולין ססוגי' שמוכח כ' , כליות ע' ,ובדה"ר

 היתה , ככוליא שהיהה , שב"ש של דחסהקיט,ב
 בנובה כוליא על ככוליא דהיהה והיינו ,כביצה
 חצי רחבה כוליא כי א ו ה 1 מעוקב( )רצ"לככוליא
 )כי סזית פחות והוא , ביצה רבע הכוליא א"כארכה
 קטז פול שכהבהי מה ולפי ,,. .ביצה( טרבע גדולזיה
 והנה . עכ"ל בינוניה( טכוליא קטן שפול )אחריטזית
 לגודל מכוונים היו שב"ש שחמי הברח לנו שאיןמלבד
 שכוליא מנ"ל אדע לא גריס, ע"ע , יוהר ולאביצה
 בחינה ע"י זאה ידע )ואולי - ו ארכה כחצירחבה
 מהא גם לפ"ז דחוק שבהב "והוא" הלשין אבל ,ונסיון
 מהנסיון דלא משמע , כדרכו , זאת שבחן זכרדלא
 לו הי' לא הנסיון על סמך הוה אי גם , זאתידע

 לההקיים אפשר חשבונו אין כן דשב"ש( מחמילהביא
 שרחוק טה הצלעוה שהה טעוקב שהחטה ניטא אירק

 עיע , ד"ז בע' מדבריו נראה שלא ומהמהמציאות
 בחלבה כוליא ד"ה רש"י יד,א בריהוה ועיין - ,דינר
 יש שעכ"פ 0שטע , וכו' טשלים כוליא של וזיהשכ'
 טזית קמן שפול הדבר בעיקר אכן - , בכוליאכזיה

 שקפן אלא עוד ולא , רש"י מדברי לעילהראינו
 כאטור.- זיה, סחצי אפילו)בגופו(

 משתשריש מהקדשת הבואה מאימהי הלבן.פול
 ס"ז, פ"ז כלאים הלבן, כפול משיעשווענבים

 א"א ס"ד הלבן פול , הלבן פול הוא .,. בוסרהוא
 ופחות התוס' וכ' לו,ב ברכות הלבן כפולשיעורו
 ספול פחות בוסר רעל י"ל מכאן פירא הוי לאטכאן
 סביכינן לא במרדכי[ נם העהיק וכן כצ"ל, ,]הלבן
 בשו"ע וכ' - , בעה"נ לשון בפה"א אלא בפה"עעליו
 ffty' הלבן, פול שיעור נדע שלא מע"ב ב"ב סי'או"ח
 טסתם קמן הלבן דפול ענבה בע' שכתבתי טהולפי
 ידענו - זיה מחצי פחות פול שסתם פול ובע' ,פול

 - . הלבן כפול ודאי יש זיהשבכחצי
 מ"ו, פ"ו שבת הצינית שעל בסלע ייצאה פולסא.פולם,

 צינית סאי א סה, שם בגמרא, אמרווע"ז
 טמא לה ליעבד שוכתא, משום ,,. סלע ומ"ש ארעא,בת

 )הצורה צורהא טשום אלא רש"?( , ל"ל מיבעא)דכספא
שעל

 הא לרנר ודוגמא לברך חייג כולה ולא חלק רק אפילו שלמה מברי' והאוכל הירוש' שדעת לאמר הייתי סבור ארכים
 רמון הוא הגר'א שכ' והצמוקים הפרר מ"י פ"א מעשרות עיין , חלק פירושה פרידה וכי . גדול( מלחם בבא ב לז, ברכותדאמרו
 התפי,ש שכ' מה ולפי . שפררו הרמון מ"ב מ"ב עוקצין וכ"ה שם ריש ועיין פרר, נקרא לכן , קטנות לחתיכות לחהכו הי'ודרכם

 , השום כמו חיקים מכמה יחד מהובר שהרמון גה אות פ"אטעשרות
 ומפרידיי

 נקרא כשיפרר חלק וכל , היטב שיתיבשו כדי החלקים
 בזה חבר לי מצאתי לא אך , כן לאמר הי' ראפשר ודאי , שם( במ.צ מהריי בסי' ,ועיין ,,פררי

_, 



פונדיק108
 פולסא לה ליעבד רש"י( לציניהא מעליא המטבעשעל
 וצורתא( ושוכתא )אקושא לה טעלין כולהו ש"מא"א
 ויצור עץ של ענול : פולסא לה אליעבד רש"יוכ'
 פולסא אסימון טאי על מז,ב ובבים . וכד( צורהעליו
 בלא מעה לא,ב עירובין וכ"כ , צורה מחוסר רשייב'

 עיגול, שהוא פולסא השם אח יפרש התם גם ואוליצורה,
 xilog)~)טליי

 מע"ש עליו טחליפין אין דלכן יהיב טעמא אלא
 שכ' סד,א ב"ס בדבריו ועיי' צורה, טחוסר שהואלפי
 דעת וכ"ה צורה, בלא עגולים ;וזים )האסימונים(שהם

 0ע' של"א סי' יוד"ע שו"ע ועיי' ה"מ, פ"ד מע"שהרמב"ם
 שם ב"ס בתוס' הובא הצג, סי' הישר בס' ור"חקלח,-
 אוהה לא אך צויה, עלי' יש שהפולסא כ' בכ"מועוד

 )ועיי, בה ולחת לשאת מטבע ע"י דהוההצורה

 סטבעוה : המשביר וכ"כ , שם( שבת המאיריבחידושי
 אינם אבל למשחק, או ליופי שונות ממהכותשנטבעים
 - אונגאנכאר, , אונעכט Falans טל"ר בהוצאהיוצאים
 , שם עירובין , דאר"י הא הביא אסימון ע'והערוך
 אסימון פי' וכ' , פולסא אסימון מאי , מע.שלענין
 אך אסימון השם על טעם והוא צורה עליו שאיןכסף
 כסף לדעהו שהוא אנחנו רואים עכ"פ פולסא, השם עללא
 בפ' כ' פלס בע' אכן , רש"י כרעה , צורה עליושאין
 עשרים , אסימון בע' ע' פולסא אסימון מאיהזהב
 , ליוטא פילוס עשרין תרגם ר-ו יחקזאל ליוםשקלים
 81*0*1( פלס צורת חקוקה בו אשי שקל : הוסיףורב"ם

 לע' שציין דטהא קשה אבל היונים, אצל החכמהבעלה
 , )נסבא( צורה בלא כסף שהוא דעתו נראהאסימון
 רב"ם על תקשה ובפרט ז שקל שהוא מסייםואיך
 מחללין אין למה צורה עליו שיש שקל הואאם
 החצם"ק פירוש נ"ל לא זה ]וטבעם ז מע"שעליו

 של כים 5י611ש ומל"י FaUis סל"ר שהוא אחריווהבאים
 ע"פ הכסף את לחשוב לפנים נהנו כן כי -מטבעות
 קצוב המטבעות סכום בכולם שהי' , הכימיםממפר
 וכן . נופייהו קטנוה מטבעוה גם כן ונקראו -ושוה
 אפולמאי כמו שהוא רם"ז הרה"ח של פירושו נ"ללא

 והיינו , הח"ק כדעת מל"ע או 65"0קש מל"יאבולסא
 סחללין אין לסה הקשה הפירושים אלה דלכל .מעה
 עכנ"ל , נינהו[ מעליות שטעוה את-י , עליהןטע"ש

 ניאולי מטבע איננו הנ"ל דיהזקאל ששקל הערוך דדעהאו
 פלס צורת עליו שהי' ואף טטבע, שאינו רס"ב דעהגם

 שהבאתי טה וכעין בהוצאה, יוצאה דע"י הצורהאיננה
 יכה( לשקל בכבדו השוה משקל אלא ר"ה[ בשםלעיל
 קאי ואינו , חדש ערך טהחיל ליום שקל דמעשריםאו
 יכו( מפרש התרגום פילס אלא , דאסיטון פולסאעל

 לחיד( ופילם לחוד שפולס )או הוה פולסין ששניודעתו
 לה ליעבד רעל , הוי פולמין ששלשה יסבורואולי
 נחשת של סטבע , ארעא בע' כ' הנ"ל דשבתפולסא
 רכז(,- פלס )ע"ע( לפולר קורין ישמעאל בל'שכן
 ואת , טיסי לה דלית מילה לך שלח אנא טהפולר,

 פאה ירוש' , פולר חד דמבא סילא לישלחת
 פולרין, בי' דחמר קסימ חד ל"ה, סו"פ בר"ר , ה"זפ"א
 פולרין, ביי דריפהא עיגל וחד פולרין בי' דקיפר ליטראוחד
 וע"ע , ~Foller בל"ר קמנה מטבע מין וכרב"ם פם"מבר"ר

 נחשת,- של שהיא , הערוך ישם הבאחי שםפולסא,
 ובירוש' - יב,א. קדושין , מעה פונדיון שני ,פונדיון

 סטהניהן הלפי זאה הוכיח קדושיןריש
 חצי הפונדיון נמצא במפרשים, ע"ש פ"בדעירובין
 פונדיון מ"ח סלע והלא נ,א בכורוה וכ"א ,טעה
 חצי הפונדיון נטצא , ע"ע , מעה כ"ד שהסלעואתרי
 בפיהם"ש עיי' , דרהם המעה את שקורא ווהר"םמעה
 כלים דרהם חצי - הפונדיון אה קירא קדושין, ריששלו
 , מעה ע"ע כסף, שעורה גרגרי ח' לפ"ז ושוהפ"חן,

 כסף הוא קי,ב כתובות , רש"י לדעת ,וחטרו
 אם סל;ין אם פירש ולא מהם כסף בו כהובשכיכ

דינריי
 ואפילו , מגביהו לוה שירצה טה , פונדיונין או
 לדעהו הם , והאיסר הפונדיון שגם הרי , ע"כאיסרין
 הערוך פרוטה.-וכ"ד ע"ע ההוס' דעה וכ"ה , כסףשל
 הא דעל , טהור כסף שהוא מפורש שכ' אלא עורולא

 אם ,., פיו לתוך פונדיון היה מ"י פ"ח כליםשאסרו
 שאין במקום האדם כשיצמא פונדיון ערך כתב ,לצמאו
 והנבצצה"ח - פיהו לתוך טהור" "כסף משים ,כים
 ממהניהן כסף שהוא להוכיח רצה שני' השמטהיוד"ע
 וברביעיה כסף וברביעיה שאסרה , מיי דעריוהפ"ק
 נ' עבור ויקה יחליף כסף הדינר הרב ופי' ,טעות
 סלע( 1=6,/י דינר רביעי ועבור כסף ממבע דינרחלקי

יקח
 עליו שאין כסף של או כהלכתו: עשוי שאינו דבר לכל אסימון קרי רשיי שלדעת כ' שפדאן ד"ה שם געירובין התוס'רבד(

 רשבת התוס' לפני אכן כאן, רש"י נדברי אחרת גרס' איזה לפניהם שהיתה ונראה צורה. עליו ויש עץ של או דמע.ש( אסימון והיינוצורה
 לה ליענך ד"ה ע"ש לפנינו שהיא כמו ברש"י, הגרס'היתה

 פילסא._
 שי"מ הרמב"ן בשם שהביא א מר, רף ב"מ שמ"ק ועי" רכה(

 שקל.. עשרים וגארמית בל'מ, פלס קרו' משקל..והמשקלפולסא
 עשריי

 מלשון מפרשו והוא פ"ז נראה לא הרמב"ן בעינ' אכן פיסל.
 סג,- דף פטיו בכפו'פ הללו הי-ט דברי והונאו גהוצאה( יוצאה ואינה המטבע, של צורתא ונסרקה לסלא-רצ.ל_שנ-וברהופלסי'
 בפנים אבל , בפנים שזכרתי החצ,מ לפי' וכונתו , ורו"מ מל"י שהיא ממגו שנעלם בשמ,ק( שכיה ראה וולא הכפו-פ על כ'והח"ק
 מזה פחות או גש"כ, שוה בימיו שהיתה קטנה מטבע בעצמו זכר טוה לעיל ונראה שסמוך בכפו"פ ,p'p כן, לפרש אפשר שאיכתבתי

 טבעם התלמוד', -הפולסא הוא אולי אמר ולא , בהלמור" הנזכר פולסא מהשם פלוס Drn את הוציאו .אולי וכ' "פלוס'הנקראת
 שכונתו ועכ'ח שקלים, הערוך פי' כ' פולסין, י' אינחתי' לי' יהבי שעל פליז ויק"ר הטת.כ גם דגריו הגין שכן ונראה רכו(האטור.
 פולסא, לה וליעבר בעי צורתא, משום שאסר אחרי דהרי צורה עליו יש שפולסא שם מהגמרא גם מיטמע קצת כי ואם הלז.-רכז(להערך
 חרש דבר לתפוס לו למה א"כ גם הספר, מן חסר עיקר לפ.1 אבל צורה, על" ויצור וכ' מזה נשמר נורש-י צורה לה יש דפולסאשמ.0

 בשבתז- צורתא יעבד ואיך קאי שבת דעל קצת משמע גם לעיל, עכ.ז זה, לפנ' שזכר הטטא על צורתא וליענה לאמר לי'יפולסא'_הי'
 היתה שלא מסתבר בכ.1 . מיושב( שאינו : הנ"ל רשיי דברי על , שם בב.מ כשמ"ק הובא , הרשב'א כ' הטעמים אלו מפגיואולי
 בזה נ.מ רמאי , פולסא לה ליעבד ... טמא לה ליענד סלע ושש : תלמודא מקשה מאי קשה דלכאורה . בהוצאה היוצאתמטבע

 אינו דפולסא ושים , מוקצה יראינו רנר ליעגד מוקצה שהוא , בסלע , במטבע בשנת ישתמש לטה הכונה אלא ז העבירטאי
 - . מוקצה ואינומטבע



נרץ האימלקיפונדיון
 וא"א מעה כ"ר הסלע  הא זה אישר ואיך נחשה,יקח

 הפונדיון שגם ועכ"מ  שלמים  חלקים טץ על נ"רלחלק
 ב"ס רש"י שכ' מה לפי אבל עש"ל, , כסף שלהיא

 בש"א על ,  מ"ט פ"ב מע"ש והרב בש"א ד"הטה,א
 , הסלעים" כל להחליף בא "אם וז"ל מעוה הסלעבבל
 כ"כ לו ביש סיירי דמתניתן דאפשר , ראי' כל עודאין

 חלקים ט"ו על מעותיהן לחלק שאפשר ,סלעים
 .שלמים

 אדם בידי ושנעשה ,,, ימאור האיטלקי,פובדיון
 כלים האיטלקי כפונדיון ,..שיעורן

 הר"מ שלדעת הוכחתי נירונית סלע בע' , מי"בפי"ו
 נודל 1 8/' מן ויותר 11/2 מן פחוה הוא זהשיעור
 פיהם"ש וויל . שעורה גרגרי עתרה לעיך הזאזבי

 ע"ע מ"י לפיח )כונהו ביארנו כבר :לההם
 , ג"ש ח"י ומשקלו ,  ררהם חצי  שהפו:ריוןפינריון(

 דעתו נראה דרהם" חצי "שהוא דכ' מהא הנה ,עכ"ל
 האיטלקי ופונדיון , הנ"ל מ"י דפ"ח , מהםדפונדיון

 קשה לפ"ז אך דרהם. חצי הוא מהם רכאו"א ,  הואחד
 רק הוא ררהם חצי הא - ג"ש ח"י ומיטקלו : רסייםמה

 ג"ש". "ח' נפהח במי הגיה ע"כ פינדיוןז ע"עח'.ג"ש,
 ב' דפונדיון הרב מפרש מ"ה הזהב בפ' : התיו"טוז"ל

 איטלקי איסר דשי;ור מ"ה דמקואוה ובפ"ר נכחןאיסרין
 מ.2קל לפרש הוא רעתו שגם קצה נראה עכ"ל, ג"ש,ד'

 הר"ג דברי היו כבר שלפניו לפי אלא ,הפונדיון
 - שזכר כהמקומוה נסתייע לכן ג"ש( )י"חפשובשים
 להורוה התוי"ם דבא דמשמ; כ' הרש"שוובהנהות

 רסרוחב או עליי: המה ולכן , הפונדיון מקום יכילכסה
 'טוים היו לא דדלמא הפונדיון רוהב לדעה א"אהאיסר
 , דק דלא הרב על נ' בעצמו דהתוי"ט ב( ,בעבים
 התוי"ט, בדברי לזה ת ו ע מ ש מ מצאתי לא ואנכיעש"ל.
 כ' ולא האיפוקי" איסר "דשיעיר שנ' מהא ,ואדרבה
 , קאי דאמשקלו משמע האיטלקי" איסר רוחב"דשי;ור

 וע"ד , הראשונה לקושיהן מקום ואין , ארחנוולא
 , ההם שכ' מה על , כאן שסמך אפשר השני'קושיהן
 דט"ס או ע"ש, , למשקלו כו:הו וכי , דק לאדהרב
 כי הר"מ פי' : צ"ל הרב פי' ובמקום כאן ישקטן

 הדבר בכ"ז ושסג, שם, הר"ם בפי' נמצאו שזכרהדברים
 אבאר. כאשר תלמודצריך

 כ' 1'( אות בועז החדש, , ראם )דפוסההפי"ש
 מ"ח חלק הוא רפונדיון אע"ג  וז"ל הנ"ל סצנהעל

  רנט( שוה  שניהם גורל  שיהי'  אפשר  איך וא"בשבסלע,

 ער  השלכים נ"ב  הקטין נערא שקיסר  לותרורוחק
 נ"ל  אנן , בההלה שהי,  סמה בגרלו מ"ח חלקשיהא

  כסף, של בסלע גרוף שהי' בחשה  ממבע הוארפונריון
 עכ"ל.- א, ח, בקרישין  להם הי' נחשה רי:רי גם_והרי
 קטן היי נערא שסלע , לוסר שדוחק שכ' מהוהנה

 בהלסוד שמפורש אלא , דוחק רק איננו , סלעטסהם
 ברחבו גדול שהוא אמרו לח"א בבכורוה כי ,אפכא
 קמן באסת ה" בשויו כי , ברחבו אמרתי , סלעססהם

 כמבואר סלע מסתם היינו , לפניו שהיומהסלעים

 של דינרין שהיו טקדושין שנסהייע ומהבמחה"ם[
 מפורש ההם הא ,  מההם מייתא מאי אדע לא ,נחשה
  טרערין להסהייע רצה יאי ן :pD' לא  נחשהררינרי
 בוה"ל קרושין  ברי"ף שהובא  ההוספהא להביא לוהיה

 נחשה-  דינר ,., חסר טוה  ונטצא וו במנה ליההקרשי
  לו היי ועריפא להאז ליהא פ"ב שבהומפהאאלא

 ממעה הפחוהה המב* שכל הרא"ש שכ' מהלהביא
 ורש"י  הערוך שלשטה אלא איסר. ע"ע נחשת שלהיהה
  במקימה הקושי' ,  כסף של הוא הפינריון שגםוהום'
 שהסלע  שאפשר  הירץ ק"צ סי' רעה ובפריעימרה.
 נחשה-אבל עם טעורב הוא והפונדיון טזוקק  בסףהוא
 נאסר ואול" , ע"ע , טהור כסף שהוא הערוךדעת

 כסף לדעתו שהוא סחם פונריון בין יחלקשהערוך
 נתשת של לדעהו שהוא האיטלקי פונדיון לביןטהור
 - . סיגים כסףאו

 סהם פונדיון שמשוה הרמכ"ם עלום;תה
 לפי סהם כאו"א משקל את ושנביל האימלקילפינדיון
 קושית טהור, לכסף שחושבם והוא ג"ש, ח' הם"נהגהה

 רא"ג הגם' בהג' ,ועיין , עומדה במקומההתפי"ש
 שנם פ"ב מקואוה הנ"ל ראם רפוס החדשיםבמשניוה

 שמשוה האקי"ם על והמה התפי"ש קושיה הקשההוא
 שעה לפי זכר ולא - האיטלקי לפונדיון סתםפונדיון
 ועיין , אוהם משוה הוא שנם הנ"ל הר"ממדברי
 סהם פונדיון שהגהיק הי"א פי"ד ט"מ ה"לרסב"ם
 בדברי ועיין , במשנה הנוכר האיטלקי פונדיוןבמקום
 שוה הוא האיטלקי דפונדיון שסובר שמשמע רא"גהנ"מ
 קדושין הלמודן בסוגיה דלא וזה , איסרין מב'יותר
 והפ"ר . בדפוס[ נשתבשו דבריו שכפה"נ אלא -יב,א
 , ורחב דק הי' והפונדיון וקטן עב הי' שהסלעהירץ
 דאפשר וכ' מק"ב לד סי' ההב"ש וקדטו ,עש"ל

 הרבה, בנדלם זמ"ז מחולקות היו לא שלהםדהמטב;וה
 - עש"ל , ע"א נב דף בב"ס משסע וכן בעביםכ"א
 את דחה הנלנלה בנקובי בפסק הרזייה בחידושיאך

 רל(. להיפך מוכח ורש"י שמגמרא וב' , ההב"שדברי
 שכתבהי כמו ג"ש י' ערך הוא הפונדיון רוחב אםנם

 , ג"ש י8/4"210(=16 לפ"ז שטחו יהי' הערךבריש
 )8~0,246, מקים תופסים הפונדיון משקל ג"ש ה'והנה

 עביו יהי' שטחו על זה וכשנחלק רג"ש 1,96=
 מא' עוד פחות )היינו בקירוב ג"ש 0,026 =,5ז/96"
 לההקיים קשה אשר מאר דק שיעור והוא בג"ש(מל"ט
 הי' שהפונדיוז הרמב"ם דדעה לאמר הייתי סבורע"כ
 הי' ששייו , הרוסי( הפונדיון גם הי' כן )כי נחשהשל

הסים._ הקשה כבר זה שמעין תורסה ע' עיין רכס( - א. י'ב, קדושין היא ערוך חלמור אם הרב, בשט זאת הביא למה ארע לארמח(
 על העירותי הרז"ה החי' לירי בא טרם עור כי לי ותיתא מסלע. הבא דינר וך-ה ואקל ער בסלע ד"ה שם ברש-י עייז רלי

 לפרש דאפשר אינו, זה לרעתי איפכא" טובח ,שכגמרא הרו"ה גחידושי שכ' מה אנן -?Q. הסמ"ק טדברי וכן גן, רה4'י מדבריהתם-ש
 - . כפנים ע"ש דינר, סההצי והריע שהדיור והשקל מהשקל עב הי' שהסל; המטנעות, של עסין ;ל הסוגי'בל
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 ערך לפי , יוהר הרבה הי' משקלו אבל נשגבח'
 בפיהם"ש הנכונה הגרסא וכי הנחשה, על הכסףיוקר
 כונת ירע שלא סועה ומגיה ג"ש יי זרחנוהוא

 הגרסאוה ב' נתחביו )ואח"נ ח' וטשקלו הניההדברים
 הוצאת הערבי בנוסח נם אם אעשה מה אבל י"ח(.והוה
 במשקל ששויו רצ"ל ואולי ח', ומשקלו איתא ד"בהח'
 נם 1ואולי הפ"ח לדעת צל"כ אנו ועכ"ח * גש"כח'

 היו טמעה הפחוהוה המטבעוה שכל שסוברההשב"ץ[
 והי' , איסר ע"ע , נחשה חלקים וז' בסף א'חלק
 להד"ח. ויי"ע ג"ש.- 32 = )4"8( הפינריון משקללפ"ז

 מחזיק גדול כום להם הי' שא"פ הבסיס הי' נךפומקא.
 ילקוט , פומקא נקרא והוא שטציותארבעה

 לא שמציות הסלה . מדא"ג בשם כדה והשתי'אמהר
 כב סי' שבו"י ובשו"ה , לפני אשר בע"ממצאתי
 בשם ראגדתא בספרי כן מצאתי )ולאח"ז שמניוהאיהא
 הפוסקא נמצאה , ע"ע הקב שמיניות והיינוהרכיי(

 לוגין. ב' או קב'8%4/'(=1/2
 ארבעה לטור דהוה רבא כסא איהא א-זובתייש

 ספק ואין פיהקא שמי' מקרי והוה המינוןחמשה
 הייתי סבור ע"כ , הנ"ל במא"נ הוא הדבריםשסקור
 לטור דהוה רק וצ"ל יהירה היא חטשה שמלהלו0ר
 ההטינא כי מכוונים השיעורים ויהי' , הסינוןארבעה
 כחשבון לוגין ב' הן המינון וד' y~v' , לונ חציהוא

 אחדים במדרשים נם אכן , הנ"ל סדא-נ בשםהילקופ
 דאגדהא(י ספרי )עיין שמיניוה ה' ד' הלשוןנמצא

 שבו"י שו"ה , ש"א הרב בן ר"ל הנאוןולדעת
 מהו וש"נ ה"א פ"נ שקלים ירוש' דאיהא הא גם ,שם

 הנ"ל, להבלי הכונה , בפיסקן כוסוה( הד' )אתלשהוהן
 בנליון ועיין י לפ"ז הירוש' פי' ע"ש פיהקא אופוסקא
 השבו"י לדברי שציין פ"י ופסחים פ"ת שבה ירוש'הש"ס
 הילקיט דברי ראה שלא פסקן ע' טשכיר ועיין .הללו
 הה"ש ע"פ הנ"ל מהריל לדברי הירוש' בפי' כווןבכ"ז

 ראה מרם עור הוא שגם ב' מלואים בדה.ר ועייןשזכרהי,
 הסהר"ל לד' מרעהו כוון והטשביר( הש"ס )ונליוןהשבו"י
 רק המחזיק כלי הוא שפיסקא יסוד, כל בלי הוסיף,ועוד
 שכהבהי מה דלפי נורע המוסיף וכל עש"ל, רביעית,ד'

 יותר,- עוד ואולי , רביעיות ח' לכה"פ מחזקההפוסקא
 ופלנא א"ל:פוסתא פליז סדוכהא ארחיקנה כמהפוסתא*

 הוא החצ"מ לדעה אכן רשיי, בפי' ;יין נח,אנסין
 )בקירוב(, מעפר 1,6 שהוא נדולה( )פסיעה Passnsסל"ר

 ע"ע גיבין תמשין היי ב-פו חגי פורה חטשיםפורה.
 חטשים 5שי%%י~י% 5יי9%ז1, הינמווהשבעים
 * הנה כמרה סרחה וא"ב , ע"עממרתין

 . פצך ע"עפושכא,
 עשרים ת"י ד-י יחזקאל ליום שקל עשניםפילם,

 פולום גם ההיל ולרעה . פולם ע"עפילם
 מערך הוא ל-יב ש"א דבלה פלח של תרגוםדבלה
 לסלא ופלסי' מן הוא האחרון שזה מסהבר יוהר וליזה,
 וערוך שם רש"י עיין ושרק, שבר שפירושו ים,בב"ק
 הרמב"ן, בשם רכה בהערה שהבאהי ומה ג' פלסע'

 השרשים(. ספרי )עיין העברי פלח למשמעה מכווןוהוא
 , פוסקא ע"ע . פ?עקאועיסקא.

 מהלך שבת החום יורע ואינו בדרך טהלך הי'פמיעה,
 שכת החום היא וזו ביניניות פסיעוהאלפים

 אמה אלפים הוא שבה שתחום ואחרי - מב,אעירובין
 פסיעה רש"י וז"ל אמה, היא בינונית" "שפסיעה נמצאע.ע,

 הל' באו.ז למד ומזה אמה, אדם של הליכהו דרך)בינוניה(
 או"ח לד"ם ומשם , שם בהג"א הובא קמנ, סי'עירובין

 קיג,ב( )שבח בשבת האסורה גמה שהפסיעה ש"אמי'
 ד"ה אהר על שם ברש"י הוא וכן , מאסה יוהרהיינו
 מאסה, יוהר גסה" "פסיעה גסה, פמיעה לפסועסהו

 שם.- ש"א רס"י הרמ"א פסק וכן אמה, בינונית""פסיעה
 ג' שיפסיע צריך המתפלל איתא נג,בוביומא

 הובאה שפא סי' בהשובה הרשב"א וכ' ילד,פסיעוה
 לפסיעות שיעור ידעהי לא קכג סי' או"חבד"ם
 .,. אטה היא בינוניה" "שפסיעה ואע"פ הפלהיי,שלאתר
 ופוק שיעור להם שטענו לא ,,. פסיעוה לשלשאבל
 של פנוי מקום להם אין בה.כ של מקומות שברובחזי
 והביאו מועד אהל בשם כ' שם ובב"י - . אכוהשלש
 פסיעוה דשיעור ג' סע' שם המהור בשלחנולהלכה
 , עקב בצד נורל שיהן כדי הוא הפחיהי "לכלאלו

 סאלר נדולוה פסיעית לעשוה לו אפשר ראםמשסע
 הא"ח בשם מהרי"א מלשון אבל * משובת זהוהרי

 בצד עקב שיהיו צריך הפסיעות שאלו : הב"ישהביא
 יהיו שלא משטע , ככהנים עקב בצד וגודלגודל
 שנהן פסיקיה הנ' מעם לפי מוכח וכן מזה יוהרנסוה
 לא ולכתחלה שם ברט"א פסק ולכן וב"ח( ד"ם )עייןרהיג
 ולזה נודל( בצר )מעקב מזה יוהר נסוה פסיעוהיפסיע
 הרש"ו.- הגאון הרב ובשו"ע ובלבוש, בב"ח, אא"זהסכים

 בבה"כ דוחק יש שאם ז"ל הב"ח אא"זוכ'
רשאי

 בהליכה ירודון ,דורון, ידורון צגאות מלכי ... דכתיב מנין התפלה' אתר של פסיעות "ושלש ג' נו סי' ז.ל לרש"י בפררםרלא(
 בשם זה טעם הובא ד' ס" ותניא כ, סי' )ובשבהל"ק בחזרה וג' בהליכה פסיעות ג' וקושין אנו וכנגדן גירסאות... ג' וכטת בהזירהירודון

 ובטדרש מרחוק העם ויעמרו פסוק על יתרו ובמכלתא ב פח, בשבת כי וצעיק . התניא-והשכהל'ק( ונין הפרדס בין אשרהחילוק עי העיר לא או נתעורר ולא , הנ"ל לפררם ע"ז ציין לתניא המהרש,א הקרושה"_ובביאורי שאומרים בשעה פסיעות ג' "עלרש"י
 שם יהרו בעצטו שרשיי אלא עור ולא גירסאות( ,ג' בלשון )ולא מיל "י"ג" גלשון הונא זה דרש שהובא בכ.מ ועוד מ"ח, טזמורתהלים
 ל.ב" בלשון הלז הדרושהביא

 0יל_
 בשם ממהרי'א זה טעם הגיא קכג סי' או"ח ובב"י פסיעותז- ל4- חאסמכחא א-כ לנו ומאין

 הן, רנות חלוקות אגדות )כי אגדה באיזה כן טצא ואולי תורה. מתן בשעת 3%D~ טהר ישראל שרחקו מילין 4. כנגד הלשון: בזההא-ח
 יזה, שט זכר )אין בז סי' ובפררם בשבהל'ק שמצא לפי 66 רף ח"ב הפסגה בעין יהודין רי"ל והרב אהגו(, מצוים ואינם נאגרווהרגה
 תדא וסמ' פרסאות' ,ג' צ"ל מלין* 4' ותחת הא"ת בשם בב"י הוא שט'.ס צ"ל בהכרח כ' כרסאות" ,ג' הנוסח גז( וצ'ל טיטוכפה-נ

 בא"ח גם שליט"א רח"ב הגאון שהוריקני מה לפ' אבל תלתא((, מקמ' חרא סמ' לאטר יכול הי' בהניא, שכיה שכתבתי טה )ולפי תרתיטקטי
 שטעות לאטר וקשה להתחלף(, נקל ג"ג" *ד" אבל מילין ד' איתא )שם "מילין. איהא , כ"ז אות תפלה הל'גומא,

~riw 
 במקוח )מילין

 בזה הרגישו ולא המהרי"א, לפני נזדמן מוגה שאינו שא.ח שונים.-ולאמר וזמנים גטקוטית שנדפסו שמים ספרים נודקרבשניפרסאות(
 __ . מסתבר לא וראי הב" ולא הואלא



נןפסועה
 ע5 ו5ממוך- נורץ בצד עקב מבשיעור 5פחוהרשאי

 עקב הפחות" "ינל דנ' והא לזה יודה ב"י הרבגם ]ואולי , עש"ל , אלו לפסיעית שיעור שאין ,,,הרשב"א
 ול"נ : כע"ז והטנ"א . דוחק[ בדליכא היינו , נודלבצד

 ,פסיעה לפסוע צריך שאין אלא כ' לאדהרשב"א
 גודל בצד טעקב פחוה אבל , אסה שהיאבינונית"

 ודבריו הנ"לן. הרב בשו"ע ]וכ.ה כלל פסיעה סקרילא
 שכ' מה שצם ורם"י שא רם"י הביא בעצמו דהריצ"ע

 יותר( )לא אסה הם מנעלים ב' דאורך עה סי'טהרי"ו
 שלא עכ"ד דוקא אסה בעינן דלא כ' הרשב"אואם

 דכונת סובר דהסנ"א ]ולאטר גורל בצד עקבמצריך
 בלא יחף כשהלך גודל" בצד "בעקב ואידךהנ"ט

 כעפ פחות דהוה - עבודהם בשעת וככהנים -מנעלים
 שזכר כהי"א הרב שסיבר ונ"ל דחוק[, לדעהי טנעל,משיעור
 , פסיעה הוה אחת רגל דכשמניע- בב"י, שהונא טסתד"ר
 ימין או ושמאל ימין שמאל רגל נענוע הן פסיעות הנ'וכי

 האנח סשסעסלשון ]וכן מק"י שם מנ"א עיין' וימין,שמאל
 כ"ר כלל בת"א טפורש ויוהר הכמכ"י, בשם השע"השהביא
 ,,. ימין ובשל .., שטאל ברגל ויפסיע : וז"לסעכ"ח
 לא נודל בצד עקב פסיעות. בג' וא"ת . בשמאל[ואח"כ
 בשלש משא"כ וטחצה אטה אמה( חצאי )ינ'הוה-רק
 אסה וחצי אטה הצי תרגל ועקירת בינוניותפסיעות.

 שלש דהוה ושם( שם סג"א עיין , לרנל רנלבין
 ג' להרשב"א בעינן דלא דאף פוטר ושפיר ,אמות
 פסיעוה נ' בעינן עכ"פ אמות, ג' דהיינו בינוניוהפסיעוה
 ברמי מרדכי ומתצה-עבמאסר אסה דהיינו נודל כצדעקב
 לכאן(.- ענינו אין אבל , אחר מפעם המנ"א קושיתדחה

 נחשון .לרבינו השובה הובאה ס"ז סי' גנוזהובחמרה
 לגאונים מצאהי נשם ית סי' בשכהל"ק הדברים יזהובאוגאון
 עומד בהפלה עומד כשאדם : בזהיל בקיצור[ בב"יומשם
 מקום עמידתו" "למקום אסות ד' ותוך קדושה,,,בטקום
 נ' לפסיע צריך טהפלתר אדם שנפטר וכיין ,,,קדושה
 שיצא בשנהל"ק[ וכ"ה - כדי ןז כיון לאחנריופסיעות
 שכיון לדבר ור"י' , חול במקום ויעמוד קדושהסטקום
 שלום  שבהל"קן - נותנים וו נותן פסיעות שלשקמקוזרין

 גנוזה בחמרה שם )הגהה נטצא ועת .  רלא.י( לוהזה
S~nlaר' פסיעוה( נ' )של  ששיעורן ללסור יש ומכאן 
 פסיעות ג' שאני , אסה בינונית רפסיעה  ואע"גאסוה

 , 0עם  ונרולות רמירבכריעוה

 הנ"ל התשובה את טהח"ג העתיק פי"גובדה.ר
 אחרי סובא והסוה וכ' , ההנה ואח לרה"ג[ יחסה,רק
 פסיעות נ' אמרם ואחרי , אטה פסיעה שיעור;טרם
 לאסר רצה ,זה ]ומטעם אסוה שלש רק אינןא"כ

 חומשין וב' אמה היא הנ"ל דעירובין "בינונית"דפסיעה
 . כן( ואויז רשב"א רש"י דעה אין אבל טעסי'ע-ש

 בינוניה" "פסיעה דשאני כ"כ הא קשה לאולדעהי
 וכשם , תפלה( ארר )של פסיעה טסהם אסהדהיא

 )5פי אסוה מנ' פחות פסיעוה )5נ' רד! סוברשהרשב"א
 שיסברו אפשר כן , בינונית( הלשון בהו נזנרשלא

 שלי אלא 1 - אמוה מג' יותר בהו דבעינןהנשנים
 דבריו הובאו כרנ'ג כ' רה"נ נם הא אחרתסשה

 לאתר אסור לההפלל אדם כשיעטוד כה: סי'בשבהל"ק
 שמקום לפי המתפלל" לזה "מסוך אמות בארבעלישב
 צריך מתפלתו אדם כשנפםר לדבר וראי' הואשנינה
 והרי ע"כ, שלום יהן ואח"ב פסיעות נ' לאחוריולפסוע
 להיות צריך דהפסיעות דרה"ג אליבי' הוכיחו והב"חהדים
 לעיל, עיין וטחצה, מאסה יותר שאינן גודל בצרעקב
 כמנהג פסיעה לכל רגלים ב' נענוע רמצריך נימאואפילו

 אמות טנ' יותר אינן עדיין הנ"ל, טנוח ה"ר שזכרחכמי-צרפה
 הרב ע5 תמה ואני  הסהרי"ו. דברי effp לעילכמבואר
 את ראה שלא אפשר בי ואם ע"ז, נהעורר שלאברה"ר

 גופא רנ"נ השובת אח סייחם הוא הרי אבלהשבהליק
 הירץ והרב בספרו(,. הדפוס טעות רק הוא )ואולילרה"נ
 טה עיפ ובריו( את ראיתי טרם לפני במחשבה עלה)וכך
 של אסות דד' אמוה, ד' שישר ע' הרז"ה בחידושישכי
 עטירת טקום מלבד - הוא, טתפלל( )של שכינהטקום

 טה הרז"ה בחידושי )ע"ש אטות נ' רק -- ,הטתפלל
 פרברי לדבר ראי' קצת טצאהי ואנכי - לזהשהכריחו

 מקום הוא עמידתו "למקום9 אמוה ר' ותוך ! שכ'רנ"נ
 ו אוטר הי' עטירתו מקום טלבד הד"א היו ואםקרושה,
 שכ' רה"ג טדברי קצת טשמע וכן , עטידתו"טטקום"
 הי' ראם , שכינה סקום הפלה" של אטות "ד'וקיי"ל
  הטתפלל אצל ד"א  לאטר: לו הי' עסירהו טלבדבונתו
 גודל בצד עקב פסיעוה בנ' די וא"כ . שכינה(מקום

 - .  אטות ג' רהייגו  פסיעה( לכל  רגליו ב')בעקירה
 משום הוא אמה רעמירתו הא הרי א( לי; שקשהאלא
 רגלי אבל ,  ורחבון ר"ה תוס' קא ב"ב ועייןגופו

 אלא  אינן באלו וו אצל  ור לכוונן שצריךהמהפלל
 סי' או"ח וטושו"ע י' ךברנוה למלאכים להרמותאהה
 ואי אסה תצי רהיינו טנעל כר4 רק הופסין אינןצ"הן
 מקום עם אפילו הוה לא אסות ג' רק הן פסיעותנ'

 מד' יצא לא עדיין וא"כ , וטחצה אמוח ג' רקעסידהו
 פסיעוה הנ' שמעם שסובר רה"נ שכינהז-)ואולי שלאטוה
 נסך"א יסבור בעבודתם, לכהנים להדסוה שצריךטשום
 שנם , צה סי' או"ח כטור הונא , ברכות רישבירוש'
 בצר עקב בכהנים הוא תפלה בשעה הרגליםהשוואה
 ד' פסיעות הנ' ועם אסה רנליו סקום הוה ושפירגודל
 לההרהק לו צריך , שם ימיי דמיים הא בן ,אטוה[
 י דשכינה אסה וד' יידי' אמה , אמות ה' השהפללמן

 )טלבר ולתוין שסטנו משסע המהפלל" "מןדהלשון
 ע"כ - דשכינה. אמות ד' להרחיק צריך עמירהו(סקום
 דלסד דאף אומר הייתי ססהפינא ולולא - .הדצ"ע
 אי הפסיעוה גודל אבל , טכהנים פסיעוה נ'רה"נ
 הוצרכו לא נופייהו כהנים דהרי , מהם ללמוראפשר

ללכת
 לקמן )עין רה"ג ברברי כמו צ.ל וכי , לשנא ואשגרית הוא טהך"פ לוה" "זה המלות ואולי , קצת הלשון קשהרלא--(

- שלום, ג~תניש ~או נותןבפנים(  שות עיין הפסיעות אחרי לאמר שצריך במרומיו ולום ;ושה שאומרים טה ורצ-ל , - לא ותו 
 קכג סי'או"ח
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 גילוי וממעם , הכבש על רק גודל בצד עקבללכת
 ערוהך תנלה לא אשר יהרו סוף המכילהא וז"לערוה,
 אהה אבל גמה פסיעה פוסע אהה אי עליו ,עליו
 רש"י )ודברי הקדשים ובקדש בהיכל נסה פסיעהפוסע
 אחר של פסיעות דנ' אפשר ומעהה , צע"ק( ית-וסוף

 - אמות. ד' בהו דהוה נסיה פסיעוה הןהפלה
 עכז סי' יראים וספר רבא סי' הססינ שדעתודע
 לאו דכהנים נודל בצד שעקב שיא[ סי' מחדשןובנדפס
 דסברי קצת וניאה נסה. פסיעה יפסעו שלא אלארוקא
 נ' בנענוע הרי כן לא ראם פסיעה, הוה אחה רגלדנענוע
 )באמה( בינוניה מפסיעה יוהר הוה שביניהם 01הרגלים

 שאני. יחפה דרנל י"ל אך לעיל. כ"זכטבואר
 ייינער. ע"עיפענחו,

 פרימין,יבנםםךפריםי. פרופוה, יבל"רפרומא.פרוטה,
 , בכלל קטנות למטבעות מונחשם

 ד' א, צו סנהדרין הכיס ro פרוטה שהכלה עדכסו
 למיתן אסור נב, פסחים ברכה ICD בהן איןפיוטוה
 p~p1 , וש"נ ה"נ פ.ח הרומוה ירוש' פומא גופריטין

 או משמנה א' נחשה ממבע בפרם כן ונקראה ,פרימי
 א' פרוטה קדושין ריש דאיהא כסו , באיסרבששה
 פרוטוה פ"ה ב"ב ובתוספהא האימלקי באיסרמשמנה
 שיער איהא יב,א ובקדושין , לאיסר משמנה אישאפרו

 האימלקי,,, באיסר משמנה א' פרוטה בדורוני סיטאיר'
 שם בבבלי ואפרו , מששה א' שיערו ור"א ור"יור"ד
 קים איסורי דזול הא בזוזא כ"ד קום איסורי דאוקירהא
 שוה לעולם לדינר פרומה שערך רש"י ופי' בזוזאל"ב

 להדינר האיסר ערך רק בדיני טקצ"ב א'שהפרוטה
 האיסר והי' איסירי אוקיר ר"מ ובימי לעולם שוהאינו
 ר"ד ובימי פרושה ח' = ,24/נ9ו( או בדינר מכ"דא'

 או בדינר סל"ב א' האיסר והי' איסורי זילוחבריו
 זו בסוגיא קדושין ריש ובירוש' - פרוטות. 1')92/82,(
 פונדיונין שני דינר כסף מעוה שש י.. חיי' ר' הניאיהא
 שני איסר טסוסיסין שני פונדיון אימרין שנימעה

 )הפרוטות( מלקין קרדיונטס פרוטוה שני ממומסקרדיונטס
 )הי' מימאי ד' בימ' אר"; לדינר( קצ"ב )או בטעה טל"בא'
 למעה סכ"ד א' הפרוטית( )אה אוהם עשו ורבותנוכן(
 באתר" נחשא אומר חנינא ר' ,,, לדינר( קמ'ד)או
 כמפא אומר מנא ר' יקיר נספא וליל נספאקיים

 )ונרמה דר"ח ע"ד זליל נחשא יקיר נחשא קייםבאתרי'
 מתקרשות נשים ח'( הק"ע )ונרסת ו' לעולם דר"ס(הק"ע
 ו' פעמים דר"ח( הק"ע )וגרסא דר"ם ע"דבאיסר
 פי' והפ'ם , הסיגיא בפי' קצר הקיע והנה , ח'פעמים
 זליל לפעמים האיסן' הפרופות,בספא קיים באהרי'נחשא
 ובהכי פרוטוה ו' י,112,8(  האיסר  הוה ואו בדינר ל"נוהוא
 בדינר כיד הוא שאז בייקר האיסי ולפעמים רבוהינוסיירי
 דבשעה נהי המה ואני פרוטותי ח' ),92/2י( האיסר הוהואז

 לאיסי פרוטוה ו' רק עולה אינו בדינר אימר ל"בדהוה
 6 1/8 =ם )52/8( הדינר ששיה שהיא המעה הוה אז הריאבל
 ורבוהינו ר.ז אמר ואיך פיוטוה ב " י 5( 8/! " )6 אואיסר
 באתריי כסמא פי' ונדר"מ למעהז ד ' כ 0 א' אוהםעשו
 דהה הימא ודאי וזה בדינר איסר ב " ל שלעולםקיים
 ולא , אים-ין כ"ד הוא שהדינר טפורש חיי' ר'בדברי
 ולא בפירושו, דקדוקים כסה עוד ויש וחשוב(, )צאל"ב

 באהריי הפרופה נחשא פירוש יהי' ואולי להאריך,רציהי
 )הדינר כסמא בפרומה( אשה מקדשין )ולעולם ,קיים
 פרומות וי רק אימך בעד )ונוהנים זליל והאיסר(המעה
 יקיר כסמא רבוהינו( ניטי הי' וזה , כ"ד 0עהובער

 וזה , ל"ב טעה ובעד פרוטות ח' איסר בעד)ונוהנים
 ת' ולפעמים נשים ו' פעמים ולפ"ז -ר"ר בימיהי'
 קיים באהרי' כספא ורמ"א , באים-( טתקדשותנשים
 נשים ל"ב במעה טקדשים ולעולם והאימא המעה)הדינר
 ח' אים- בעד )ונוהנים זליל )הפרוטה( נחשא ח'(ובאיסר
 יקיר נחשא ר"ד( בימי הי' וזה ל"ב מעה ובעדפרומות
 הי* וזה מעה, בעד וכ"ד איסר בעד פרוטות ו')ונוהנים
 עם אשה לקדש רבותינו,ואפשרביטי

_8/4 
 לעולם ולפיז

 הק"עי נם כוון לזה ואולי , באיסר( מהקדשוה נשיםח'
 הנ"ל פהירוש' הנראה כפי הפרוטה שלוהסרה

 לא דדהבא פ-ימי קי,א כהובות וכ"א , נחשההוא
 עבדי לא דכספא פריטי קמו,ב ובב"כ אינשיעבדי
 כי ואם ולב(, נחשת של הן שהפרוטוה ועכ"חאינשי
 פריפי סני דלא באהרא קז,א מנחות דאמרומהא

 ההומי הרצו - ז דסני טקימוה דיש משמע ,דכספא
 פריטי בסלה התם ההלמוד שכונה ודלמא ד"השם

 דעהם ג"כ נראה ]ומכאן איסרין אולפונדיונים
 ועיי כסףן של , עפ"ר , היו והאיסריןשהפונדיונים

 - . דבריהם של ד"ה יא,א קדושיןרש"י
 כטו צורה, נלא הפרוטה, , היהה הערוךולדעת

 דלתא מו,ב ב"ס נרסהו לפי אמרו כן כי ,האםיםון
 רש"י אכן , בפנים ע"ש , שנו בפיוטיה ואידיאידי
 שהן פרוטמוה בין שמחלק ומשמע בפרוטטוה שםגורס
 יא,ב קרוש.ן ועיין -. בצורה. שהן להפרוטוה צורהנלא

 בפרוטזה הטעשי החלה שחלל שכ' הפירט ד"הברש"י
 , צורה עלי' יש לדעהו שהפ-וטה שם"ם נחשה,של

- 
 ע"פ יב,א קרושין מבואר  הפריטה שלושוי'
 )92/6'( או 0עה( ו' )בן בדינר מקצ"ב א' שהיאהחשבין

 הוא החשבון המפרשים רוב ]ולדעה במעה טל"בא'
 נראה וכן סדינה, )וסלע( לדינר ולא צורי )וסלע(לרינר
 שחשבה ויקרא, פ' מההו"כ הנ"ל השבון על דהקשוטהא
 קרובלאלפים, קאי( אקראי )דהתם צורי של סלעיםלכ'

 סריגה, לסלעי הוא החשבון ואם 686!, רק םובאסה
 , פרומה =12288 )8"1636( צורי סלעי בשני יהי'היי
 )עיין סדינה לסטבעוה הוא שהחשבון מד"ס אףואולי

לקמן
 )שהפרוטה תיירי משו" שרק אפשר בכ"ז מכסף )שעורה( גרעין חצי ופרוטה , הרמב"ם שכ' אף שלרעתי איסר וע"ערלב(

 לראשונית ובזכרון הערך, בסוף בפנים ולקמן , האיטלקי פונדיון וע-ע נחשת, שהוא שיודה אפשר חמרה אבל כסף( ג"ש כחצישוה

 תערובתן עם חג'ש משקל כסף מטבע היתה שהפרוטה שסוגר נראה איכר בע' שהבאתי על.1 ח"ג התשב-ץ מדברי אכן - עגסי'

 - . ע"ש , נחשת ג"ש וחצ'ג'



נןפרוטה
 פרוטזה קצ"ב רק ג"כ היו לא צורי שנמטבעוה יסבורלקמן(
 פי שוות הפרומות שהיו אלא , בסלע והשם"חבדינר
 סלע בע' הבאתי וכבר - מדינהן, טפרומיתשמונה
 של שויה ישתנה ולפיהם שעו בשיעור שונותדעות

 : הדיבור מצם בזה לה-חיב ראיהי בכ"ז .הפיוטה
 שפו סי' בז"ל משמו שהובא מה כפיי"ס
 זהב טמשקל מכ"ד אי הוא שהאיסר כ' 61 דףובכפו"פ

 אימך 8/י שהוא , הפיוטה ןנמצאת ישמעאליםשל
 שהפריטה כ' עוד ישמעאלים[ של בזהב מקצ"ב א'=
 . העיבי הדינר טמשקל חלקים טקצ"ב בסף חלקהיא
 , הערבי הדינר ולא הישמעאלי הזהב לא לנו נדעולא

 תשעין מאה מן א' שהוא כ' א, סי' קדושיןוכה"ג
 . לפנינו מהום הדבי ועדיין , דששדננ בזו:אותרין
 והפרומה שכ' קדושין ריש ברי"ף טפורש מעטויוהר

 זהב דינר דהוא דששרננ בזוזא קצ"ב טן חדשיעורה
 חצי הזה השיעור ע"פ הפרוטה וסצאהי , ערבייםשל
 קצוב שיעור הרי . חבה צ"ו שהדינר לפי ,חבה

 מה ידענו לא זו חבה שגם אלא חבה, חצי :להפיוטה
 של נרעין נם היא חנה הכפו"פ שכ' מה ולפי - זהיא
 שם כ' בכ"ז -- שעורה גרעיני ד' כמשקל שהואחרוב
 וכ"ה שעורה, לגרעין הרי"ף שכונת טעם( בלא כי)ואם

 וריא"ז ובר"ן הרי"ף שסביב לרש"י המיוחסבפירוש
 פרשו והפרוטה : שה"ר פ' בשבועוה הר"ןנוכ"כ

 כלומר כסף של חבה חצי משקל שהיא ז"להגאונים
 והגאונים ס"מ פ"מ בכורזה הרא"ש וז"ל , שעורהחצי
 שעורה משקל כסף גופא וחבה חבה פלגא הפרומהנ'
 דפריטה רבנן ואמרו הרמב"ן של בכורוה בהל' כתובוכן

 חרא מהקל הויא כסה )כצ"ל( וחבה וכצ"ל( חבהפלנא
 ר"מ של הערבי" "הדינר ואם דמינקי[ דכמפאשעורה
 גם יהי' אז הרי"ף של ערביים" של זהב .הדארהוא

 . שעורה גרעין חצי : והרי"ף בה"ג כשיעור ר"משיעור
 הרי"ף כדעת הוא ר"מ שדעה סב דף הבפו"פוכ"כ
 בזמן יותר קרוב שהי' ורה"ג , הא מנ"ל אדעןולא
 שיעורו אלעיב דינר : שיעורו על כ' מהנפי"פ,יר"ם
 מהן איזה על יודעים אני ואין ,, מקומוה בכמהטשונה
 , במחלוקה[ למעם כדי כן כ' ואולי . מעדי' רבמסך

 שיעו,-ו הוא שכן נראה לעיל( )שזכרהי הרמב"ןומדברי
 איהא ה' שער שבו;וה בשערי אכן - . הה"גשל

 גם וכן ,-- ע"ז הסה שם ובהגה נ"ש רבעשהפרוטה
 סעה=ש"כ )=י' קדש של שקל שהצי כ' קה מצוהבחנוך

 ג"ש, רבע 320( : ,80 הפ-וטה ונמצאת ג"ש פ'פרוטזת(הוא
 שנועוק במשפטי וקדטם - . ע"ז המניה הטה שםוגם

 וסיים חבה רב; שהפרומה שכ' א' שער רישלרה"נ
 להשה"ג אשר  כמף" של אחה  חטה משקל היא"חבה
 השעורה למשקל ההטה משקל שמשוה ארי', משערלרע

 כשיעור ג"ש רבע לרה"ג הפרוטה שיעור יהי' ,)בסו"ז(
 כפי , המ"ש ששיעור אלא , - הנ"להגאונים
 מסופק אני בזה ]וגם מדינה לפרוטה הוא ,הנראה
 מפי יצא אחת" חטה משקל היא "חבה הסיוםאם

 מניה, איזה או , המעתיק הוספת איננו ואם ,הגאון
 כי 62,61 דף בכפו"פ הובא , שפו סי' בנ"לכי

 אלערב דרהם על אילו חבה רבע פרוטהושאמרנו
 אסרנו שלא בנ"מ,,. משונה שיעורו גם סימכיםהיינו

 לנו.- ידוע אינו מדבר קצבה אלא ילנ(,,. אלערכסדרהם
 באותה שהחליט לאחר כ' במ"ש שדבריו גימאואפילו
 )או בבל של כסף בטטבע טקצ"ב א' הפיוטה לחשובתשובה
 פרוטה היא איטלקיה פיוטה אם רק נסתפק לא מהחלהשנם

 שיעורה(, ידע מדינה פרוטה שיעור בפנים.אבל ע"שמדינה,
 שם רנז"ל , חמה רקע שיעורה שיהי' לאמר קשהעדיין
 רה"נ ובנו לרש"ג טיחסה 353( )ברף שהמו"ל עגתשובה
 צ"ו ששדננ,דהיינו מתקאל)דינר( הוא )צורי( שדינרמפורש
 נ"ש, י"נ )8י9( סדינה הדינר נמצא לעיל, כמבוארג"ש

 עלג.(. ג"ש 1,!/י( רבע רבע רק )92!'2לן טד'נהופרוטה
 , המ"ש את ראה לא הנראה, שכפי בכפוייפ, שגםאלא

 .ן ילד( ג"ש רבע היא לרה"ג האימלקית והפרוטההחליט
 לפרוטה שהוא הש"ש[ נם [ואולי החניך שיעורמשאיב
 הריב"א שלדעת אלם . לעיל יטהבאהי כמו הורהשל

 ההשב"ץ ולשטת רש"י, משיעור המחצה הוא ר"הששיעור
 ג"ש. רבע ר"ה גמשיעור ג"ש,יהי' חצי הפרוטהדלרש"י

 ד' דהיינו חרוב גרעין הוא דקרא שהגרה שסובר ולראב"ען
 ג"שו, 8/י רק הפרומה תהי' לא ג"ש, פ' רק השקל והוהג"ש,

 היד בספרו טקומוה בכמה היסב"ם דעתאכן
 הוא דמלע אחרים ועוד והרשב"א והרמב"ן ,ובפיהמ"ש

 סי' הנאווים בתשובות ןוכ"כ ג"ש ופרוטה-חצי נ"ש,שפ"ר
 הכסף מן שעורה חצי משקל שהפרוטה ר:נ"ק היצאוהצה

 אבל סלע, ע"ע , שיעורה עוד שמגדילים ויש ,הטהור[
 - להלכה, שעורה גרעין הצי שיעור תפשוהפוסקים
 הכסףשמקדשיןבו שיעור כז, מ"י ס אה"ע בשו"עוכ'

 ס"ק הת-מ ופי' צרוף, כסף שעורה חצי משקל האשה()אה
 בשיעור הרז"ה ונח'דושי ודאי-, קדושי לענין דהיינוכנ

 אים-י זל אם יב,א קדושין אמרינן הא ע"ז, המהפרוטה
 ואחרי באימר. מששה בא' לקדש צריך משוים 8/4 עלועמדו

 ואיך ג"ש, תילהא בתרי לקדש שצריך ע"כ דנ"ששהאיס-
 הוא שהאים- הרא"ש לשטה נ"ש?-.והנה בחצי שדיהחלימו

 לפעמים יוזל הנחשה דדוקא להמיההו מקים אין נחשהשל
 למד"ס אכן , לעולם יוזל לא הבסף, אבל הבבלי()לשטה
 אלא קיימה, תסיההו לפעמים יוזל ובע"ז כסף שלשהאיסר
nrwכי אחרי , הדינר ולא האיסר יוזל למה קשה גופא 

 בתטיההו ;ה כל להרץ לי ונראה . כסף שלשניהם
 כסף של נמכא בחנ"ש לקדש אפשר איך ,תמההשני'

הא
 פ6 רף בכפו"פ שכ' זה מה אד; ולא בבל( של כמף על ,אלא אלערב דרהם ;ל סומך שאינו רה"ג ברברי מפורשרלג(כאן

 חבה" רבע "רגע צ"ל באמת הבה. "רבע שבמקום ולאמר והמ"ש( ,חז"ל הספרים גל ולשבש רלג*( ?- איערב דרהם על ס.:ךשרה"ג
 , פרוטות שהי שהקי:טר:ק ואחרי , חבה חצי 1ק1:טר:ק[ : [קרי וקו:ד:ק : איתא בט"ש שלהלאן ובפרט . בעי:'קשה

 ש4 ,פרוטה האיטלקית פרוטה דלרה-נ שסובר הרב מדברי שמשמע שם וע"ן רלד( - . הגה רבע -פרוכה עולה ,ע"ע
 נשהבשה , הנראה נפי , ההיא 'טהה'טונה אלא , הס' מטמע לא ו'ט,כרתי שוכר .נפז מהת'טזנה זל;נ"ד צורי, פרזנה היאקדושיו(
 יד.- בכתב עוד אוברמוס,
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 נסכא קונים דנש"ב משקל שהוא דבאיסר ברורהא
 ושכר הסלך שכר דאי' , דנ"ש סטשקל יוהרבסף

 ס"א שבועות ההום' וכ"כ המלאכה עושיהפועליך
 ב' שוה אינו נסכא כסף מעה ב' המשקל בפועני,ד"ה
 בחצי אשה קדש אם סשה בימי נם וא"ב , ממנעמעה
 בה הי' שלא לפי מקודשת היהה לא כסף נסכאג"ש
 ולכאורה , בצע"נ כ"ז שהניח ע"ש , מטבע פרוטהשוה
 אנל , הרב שכוהב כסו הן אליסתות קושיותיובאמה
 נתעורר לא איך כך כל בדבר דקדק אם הסהאני
 נש"כ חצי קצ"ב משקלו דינר אם והוא עוד דקשהמה
 הוא בדינר מכיר א' שהוא שהאיסר אפשר איך ג"ש()צ"ו
 המלאכה עושי שכר שלם וסי ז 96( מן ),1/2 ג"שד'
 א' שהיא שהסעה אפשר ואיך - ז איסרין הכ"דשל

 שלם ומי - ? 96( מן )1/6 ג"ש ט"ז היא בדינרמששה
 דאמרו הא ועכ"ת - ז פעות השש בער הממבעשכר
 ג"ש חצי - והפרופה ד' - והאיסר ג"ש ח"ז היאדמעה
 נותנים המעה שבעד רצ"ל אלא טשקלם שכך הכונהאין
 ובער נסכא גש"כ ר' -- 'האיסר ובעד , נסכא גש"כת"ז

 אבל רלה( איסר וע"ע , נסכא נש*כ חציהפרופה
 פחיה מעפ הי' כסף( של מטבעות היו )אםמשקלם
 נ' רק האיסר כסף והי' המלאכה, שכר ערך לפי0זה

 שלפעמים הטעם וזהו , טוה( פחות עוד )אושעורים
 כל קמנוה במטבעוה צרך אין דלפעסים , האימריוזל
 הכסף בשיעור ונסכר , כנסבא רק האימר ונחשב ,כך
 אז טקדשין אין )ולכן . ג.ש חצאי בו' דהיינו ,שבו

 לעולם כסף נ"ש בחצי אבל , נשים( שש רקבאיסר
 עלייהו דליכא שנו בפרוטטות ואידי אידיפרוטם, - . וראי קדושי אשה לקדשאפשר
 וכהב מו,א, ב"מ ובפרוטמות בדמים .,,מטבע

 צורה בלא עדיין שהן נחשת של מעוה בפרוטמוהרש"י
 ברש"י בהלסודן הגרסא והנה , כסף של אסיטוןכעין
 והרא"ש הרי"ף הערוך אכן "פרוטטות" ואסק"יתוס'
 : כ' ע-ז ובעה-ש - ד"ם ועיין ע"ע , בפרוטותגרסי
 רבינו כגרסה הגרסא עיקר כי ה פרם בע' הערוהיוכבר
 היתה לא הפרוטוה ובאסת : שם וז"ל .פרוטוההערוך
 כאסימון והם : ז-ל 1 שם כ' ומה ג, פרם ע-עממבע
 אדע ולא - רבינו, נימת כפי מו,א ב-ם עיין צורהבלי
 צורה בלא הן שהפרוטוה הכרע הדברים אלהסכל

 הגרסא אם דנים אנו דע-ז אחרי הערוך לגימהוהוכחה
 בלי דפיוטה שט-ם וא-כ הערוך כדעת פרומותשם
 מזה ונדע רש-י כרעת פרופטיה שהגרסא או ,צורה

 אפשר הפרופה אב5 , צורה בלי הן פרוטפותדרק
 קי,א כהובוה אינשי עבדי לא דדהבא פרימיגאייםזק בצורה,-שהיא

 קסו,ב ב"ב אינשי עבדי לא דכספאפריפי
 מה,ב ב-ב דאיהא הא אכן , ממש פרופות הואפירושם
 דהיינו ההוס' פרשו דכספא פריפי סני דלאבאתרא
 ועיע , ואיסרין פונדיונים כמו בכלל ק5נוהמטבעות

 - ,פרוטא
 שיעורי אצל א( פנים: כסה על אותו מצינו .פרם

 ובפרם עצרה ובפרס הפסח נפרס :הזמן
 מחצה פרס שם בירוש' ואשרו מ"א, פ.נ שקלים ,החג

 וכמה איי א נח, שם ובנטרא דבכורות בהרא פ'ובתוספתא
 פלגא )דהיינו , טם"ו פחות פרס אין ריבר"י פי'פרס
 פיוס אר"א , משסע טאי שם בגמרא ואמרו , יום(סל'

 שו"ר דתניא הא בי פסח, דהלכות פלגא דמאי פלנאפלנא,
 שיעורי אצל גלח,-ב( יום ל' לפסח קודם פסחבהלכוה
 * ס"ה כ"ח פאה פרס רע"א ,,, דבלה מנה :הכמות
 פ' ריש חולין ופרם )סנה( מנה נוזזות רחולותחמש
 בתלמור הר"פ נמצא וחצי,-נ( מנה רש"י ופי' רלז(י"א
 התומפהא וז"ל חטין, של בכר חצי ופי' פרס, אכילהבכדי
 , לקב טשלש ככר חצי פרס הוא וכסה פ"זנגעים
 שהוא הככר נמצא ביצים כ"ר הוא שהקב)ואתרי
 אומר ר"ש הי' שיעורין ושלשה ביצים( קב-ח'שליש
 3=61/6( %8פ: דהיינו , הככר )סן ממנו ידוה שהיבזה
 פרם נקרא ביצים( )ד' חציו לעירוב, סעודוה ב'מזון

 פרם חצי נקרא ביצים( )ב' רביע המנוגע בביתלאוכל
 בפי' הלשון וכ"ה , הגר"א הנהות )ע"ש הגויילפסול
 שהככר סובר שר"ש ככר וע"ע סנ,א( עירוביןהר"ח
 פרס-בי וחצי ביצים הפרם-ד' וא"כ , ביצים ת'הוא
 - בכ"מ ועוד סד,ב כהובוה רש"י דעה וכן ,ביצים
 גי - הפרם וא"כ ביצים ו' הוא שהככר סוברוריב"ב
 עירובין אמרו וכן , ומחצה ביצה - פרם וחציביצים
 וחכ"א ביצים ב' פרס חצי שיעור כמה רלח( תניאשם

 וכוותי' , ריב"ב חכמים וסאן שוחקות ומחצהכביצה
 בפי' ועיי' , הל"א מהלם"א פ"ר הרמב"ספסק
 תרי"א סי' או"ח ב"י ועיי' ס"ה פ"ד מעילההרב

 תפ"ו סי' או"ח הנר"א וביאורי מע"ב שםובשו"ע
 - .סק"א

 כביצה משקל בשיעור שונות דעות מצינווהנה
 להרטנ"ם ואפילו זוז, והשיעית י"א הוא להשבהל"קקמח
 . ביצה ע"ע , תשיעיות וז' ז' מן פחות עכ"פאיננו

ורפ"ז
 הנסמא כשמשקל כותתם עכ*ח טטבע, מעות ב' שוים אינם כסף נסכא מעות ג' רמשקל שכתבו הרג שזכר והתוס'רלה(

 , המטמעות עושי הפועלים שכר ערך כפי להטטבעות( צריכין )אם טהנסכא יותר שוה האטבע ואז , שוהוהמטבע
-  

 ז-ל רלו(
 ופרס ... השני על ומזהיר ראשון בפסח עומר הכתוב שהרי נענינו להתעסק לפניו )ז( יום 10עד לכל פסק הבורא : בע"זרש"פ
 ט'1 הפסח ופרס ... 'ום ל' מוער לכל וצ"ל הכא איבא רמוכח וטעות - . סלא חרש של פרוסה שהוא הפסח לפני ,ז( יוםהפסת
 כן וכפה.ג הישרה הנוסחא שהיא גהפשב-ע העיר וכגר , שבמשגיות גמשנה נ"א וכיה ופרס. ,מנה איתא בערוך רלז( ._ .יום

 מנא הלשון ש: אבל ה'. ,דניאל ציין המ.ם את והמציין . ופרסי *מנה הלו גע' שהביא במה כוון ולזה רשש לפני הגרסאהיתה
 וכל התימוד לרעת ופרסין מנא למלות אחר פירוש שם גם , המקרא( לשון הרש'פ, גמחברת בדפוס, נשתבש )ואולי ופרסין תקלמנא

 כמו דיניאל מנא שמפרש (34 רף שלישית הוצאה Keilinschriften Die שראדיר של בספרו מצאתי זה ראה אבל .המפרשים
 איתא פרס חצי ובמקום , בדפוס מעט שם שנשתבשה רק מ"ח מקואות בתוספתא הוא רלח( - . ע.ש . חצי מפרש ופרסמנה
 . הנ"ל להגמרא ציינו לא בתוספתא והמציציםפרס



4ופרסה-פשיטא

 פחוה לא ביצים ד' הוא אם הפרם טשקל יהרולפ"ז
 פחות לא ביצים- ג' הוא ואם )4"77/9(נ=9/'81טן
 לסדר בפהיהתו ורה"ג - . זח )8"77/9((2=8/!28מן

 פרם אכילת : כ' דרס ערך בערוך הובאטהרות
 מאד קמן שיעור וזה , כסף שלישי וב' כסף ם"זושיעורו
 קל )במו"ז( הי' שהלחם ונראה הנזכרים, השיעוריםלעיך
 משקל יהי' ביצים ג' הפרם אה חושב ואם .מהקמח
 גם טצאהי לזה וקרוב ן 8(=66/9 ע/162: לחםכביצה
 הרב טדברי אכן , כותבת ע"ע , החנוך בעללהרב
 לם'2קל הלחם טשקל שמשוה נראה לדרך צדהבעל
 ממקום העובר עני נ' פיי ד' כלל א' דבטאמרהקטת
 אונקיות, עשרה שלש של מככר לו פוחתין איןלפקום
 8/4 הוא שהסלע פדה"ב נהל' אצלו הטבוארולפי

 או סלע 17 )4/8"8!(=8/ן הווין , שקל ע"עאונקיא
 מרפ"ח הוא דבריו מקור והנה , זיז 69 ז!(=ם8/')4"8/י
 הביצה נמצאת ביצים ששה דהוא מבואר ושםרפאה
 קמח כביצה למשקל קרוב דהיינו =נ6/9!1 6:69(ע/'

 - לעיל, שזכרהי השבהל"קלדעת
 בדברי והושאל , וחיי בהמה פנל נף , סל"ע 1פרמה

 רוחב כסלא רי"א . ארם רנל לכף גםחז"ל
 שאלו פה,א ובשבת , וש"נ ס"נ פ.נ כלאיםהפרסה
 רגל טה הירק כגן ברגליך והשקית דכהיב זס"ט

 מפח. הוא פרסה דרוחב הרי . מפח הרגלן)רוחב
 והיא - , התלמודית בספרה הריפ נזכרה ייט(.פרסה

 אלא פרסחא( )ובל"ס וערבית פרסיהסלה
 )הירודים איצטדין שלשים היא הפרסיתשהפרסה

 טעמר, 84,8376!(=5646,125 " )80 והיינו 42( 1ז 63, ז 6,ם
p~vעיין הערבית פרסה היא לזה וקרוב איצפדיא( 

 התלטודיה הפרסה משא"כ , ומ( והלאה( 246 דףבאקהע
 הלסודיות, אמות מאוה שטנה רק שהן מילין ד'שהיא

p~vתייש דספרא ולפשיפי , מז,ב ב"מ להזייר דספרי אפשימי נמי אי , קטנה מעה סל"ס .פ,טיכמא סעמר,- 4480 = 660( )800 או טיל 
 במקום איתא כ"י שבהרבה הביא בד"ם אכן יז,אשם

 ופסימי זומרי פשימי ונזכרו - דספרא ולפרימיהאחרון
 - נד,ב, חולין ,דפוסבדיהא

 , לרוב ופשימין פשימי נזכרו המחבריםובדברי
 דף הבפו"פ - )ומשקלם(, במחירם שוים כולם לאאבל
 והושבו אשטרליש(, ע/י הדק לטורנש פטים קוראסד
 שם , באונקיא פ' )640/8( או באונקיא ע"ה )600/8(או
 , וכחצה פשימים ב' הוא שהדינר כ' ורשיי - . 66דף
 שהוא הנ"ל השלם האשט-ליש הכפו"פ לרעתוהוא

88/4י
 באונקיא כ' או הראשין( )לחשבון באונקיא

 )לפי אוהו חושבים והריב"א והכפו"פ , השני()לחשבון
 שב' רש"י שכ' מה וולפי , באונקיא כ' השני(חשבון
 נופשים יהי' , מעה( ן, )נ: דינר הם ומחצהפסימים

 אפשר קצי בהערה שכתבה. טה לפי אכן טעה)6/2,5(ןש4י2
 , פשים( 6"":=0,4 )והמעה פשיפים 2,4 רק הואשהדינר
 של הפשימ הוא הריב.א ולדעת טעה[ 2,6 הואוהפשיפ

 שמכביד לפי מעה לבי אוהו הואחושבהרא"סטלונררש]אך
 לליפ-א פשיטזם ש' חושב הרא"ם והנה המעה(משקל
 אפשר אך , אונקיא 16 :. )00/20*( הריב"א לחשבוןדהוה

 רק זקוקים( ):ב' אונקיוה מ"ז היהה הרא"ם שלשהלימ-א
 )כחשבון אשטרליש 188/4 = )6!,800( האונקיאשהיהה
 בי"ב מר"מ לאי פשיפ קורא לדעהי, הרוקח, גםהראשון(,
 דהיינואונקיות,

 נאך . לאונקיא פשיפים 20 = )2!/240י
 הוא שלו האונקיא ואם סעה, 1,2 רק הוא חשבונולפי

 שיעור שסנדיל עכ"ח , והרא"ם רש"י שלהאונקיא
 שהלימרא התה"ד סרברי יצא וכן . סשניהסןהטעה
 שהליטרא הטג"א שכ' מה ולפי , פשימים ר"מהיא
 באונקיא, פשיטים =80 )0/8*2( יהיו אונקיות ח' היאשלו
 שהיא לי מסתבר )ויוהר 1 הא אדע.מנ"ל לאאך

 פשיפים 20 האונקיא ותהי' , אונקיות י"ב בההליטרא
 1 והריב"א[ הכפו"פ לדעת , ורש"י - הרוקחכחשבון

 מעה( )ש120 שה"ס שסובר זהב בע' שהבאתי סהולפי
 יהי' לאונקיא מעה 40 ),/20י(= דהיינו אונקיוה ג'הם

 סעה 1 8/! = )%/0ין המנ"א, הבנת לפי הפשיט,לדעתו
 . הרא"ם[ כחשבון סעה 2 = )20ל'( שכהבתי מה]ולפי
 ושליש אונקיות נ' מעה( 20! נכי הה"ס אה דתשביולסאן
 המנ"א הבנת לפי הפשימ יהי' לאונקיא בעה 86דהיינו

~a/eoוהחזקוני סעה[. 13 = 6/20י הבנהי ילפי טעה 2'! :כ 
 )והוה מעה ה' וחושבו בלימרא, טר"מ לא' תשיט ג"כקורא
 שלו שהלימרא ליסר בע' כתבתי כבר אך פש,טי, 0,2המעה
 מה ולפי הכסף. למשקל קלוניא לימרא 4,? כערךהיהה

 אפשר , הכסף למשקל קלוניא שלים-א בעיסלעשכהבהי
 תהי' לעיל הנזכרה רש"י של אונקיא ,,/05! רקשהיא

 10( 2,/6 " )2,4 החזקוני שלהליטרא
 והאונקיא אונקיוה, 26 -

 ותהי' מעה 46 2/8 :: 9( )6*8/! או פשים 9 8/' =)240/26(
 2,4( א )20 שהיא רש.י של ממעה נדולה לדעתוהטעה

-  48 
 שהיא שאפשר שם שכתבהי סה ולפיבאונקיא(

 )042,4[( החזקוני של הלימרא תהי' אונקיות, 10רק

 וכל רש"י של סהלימרא שנים פי היינו אונקיות,=:24
 של מפשית שנים פי דהיינו פשימים, בס! 41,/240(אונקיא
 דהוא דידי', פשים גס )שהיא שלו הסעה והוהרש"י,

 רש"י.- של להסעה מכוונת דרש"י( פשים 04 = 04 "9
 הוא שהדינר כ' ח,א קדושין , הזקן ר"יובתוס'

 סי' יראים ס' ]ועיין סעה ו' היינו , בסף שלפשיפ
 הוא גם , מדבריו שכנראה הכא( סי' )ובנדם"חקכנ,
 של הפשימ הוא ואולי -. צורי[ לזוז השוה מפשיתידע

 . המעהן שיעור שסקפין רקהחזקוני
 והובא , מור"ם בשם כ' ס' סי' כתביםובתה"ד

 חטאה שיעור צדקה כי שלד, ס" או"ח ברמ"אבשל"ק
בת

 וגאוצה"ש רם( מרסא.-- בערך שהביאו ראה ולא פרסה, מלת השמיט שהשספי כ' לזיבענבערגער הכללי השרוטים באוצררלט(
 )דהיינו מעטר 4452 שהיא שכ' למי ראיתי עוד איצטדיא. ע"ע , בידו הוא וטעות אמה 1876 היא הערבית שהפרסה כ'הנ"ל
 הם שונים ליען אגל , צרפתי ליע למדת שוה שהוא 43 11 ווינער שכ' מה על עצמו את וסמך תלמודית( לפרסהקרוב

 של ספרו כעת לפני ,ואין - . בפנים שזכרתי השיעור אל קרוב והוא טעטר 6666 שמרתו marine de lieae וישבצרפת
 בו(. לע"ןווינער



פשימא116
 תענית )ופדיון ,יי פשיטים י"ח הוא )*מעה( דנקאבת
 אלול ר"ח המנהנים ספר בהגהות ועי" -. פשיפים(יב
 שמראין כמו כונתו ואם ווינר- ייח שהם צז,.שכ'אוה

 או , פשימים י"ח היא שהטעה , הדברים שלפשוטן
 איזה , הלז הפשים יהי' עכ"ח אז ומא( ווינרי"ח

 המשיפים אוהן מכל הרבה קטנה אחרה,ממבע
 שהביא אח-י , לד ס"ק שם והמנ"א י לעילהנוכרים
 ב' ווינר י.ח הן פשיטים שהי"ת הנ"ל ההנהוהדברי

 פולנש וחצי גדול כמו שהם כ' הקמח סי'ובלבוש
 ח' קם,דלים-אזנת סי' ובטהרמסר"ט י"ר ס.' במהרי"וופ"ם

 משמע ש"ג סי' ובתהיד ריינש זהובים ו' הוהאונקיות(
 פשיטים, מ' זהוב כל א"כ , פשישים ר"מ היאדליטרא
 כל )או פשים כל א"כ פולנש, נדולים ס' ריינ'ט דזהובוידוע
 גדולים כ"ז הם פשומים וי"ח ן פולנש וחצי גדול הוהווינר(

 או והוויני, הפשים ומחצה טעה ,דהיינו השקלעייןסחציה
 טלבר לקטן.-אבל ווינר,עיין והחצי פסים ההצי סעה8/4
 )ליטרא הזקוק את חישב שההה"ד זהב בע' שכהבהיטה
 לפי הפשים הוה ועפ"ז , זהובים ה' אונקיוה( ח,בה

 אפשר איך המה אני לעיל, עיין פעה ! 8/' רקהבנתו
 ורבא קצב, ס" ההה"ד כ' הא כן, לאסרכלל

 הלכה הוראה סור שראה , קצד ס" עד"עברמ"א
 סער מחצה כגק , פרומה שוה על כ"ר לפדותלמעשה
 ווינר טחצי ראי' ומאי , פרוטה" משוה "יותרשהוא
 על , פרומוה כ"ד או , מעה ,/8 המנ"א לפ"חשהוא
 לא משו"פ" "יותר הלשון גם , אחת בפרוטהפדיון
 שהווינר י"ל כי ואם פרוטזה. ב"ר שהוא דבר עלשייך
 מלבד אבל . שם( שכתבתי ומה )ע"ע אחר ווינרההוא

 שאין א' סי' החו"י העיר הנה , מזה זכר לאשהאג"א
 הסג'א דביי הוא גם דחה ~ועפ"ז כ"כ גדולווינר

 שלא ימפני שסיים: טה אכן , מקום יש זהולדיחויו
 חילוק שיש לדעת )כצ"ל( לב פולני חכם בטנ"אנהן
 יצא התה"ר שזכר לליפרא , הטהרי"ו שזכר לים-אבין
 , לפרש איך אדע לא - וחצי נדול הוא פשים שכללו

 ידע שלא המנ"א על כוהב איך אדע שלאדטלבד
 יש אם שם נסתפק שבעצטו אחרי הליפראוה ביןלחלק
 של איננה ההה"ד של שליטרא ניטא אם הנהלחלק,

 )וכסו ממנה נדולה אלא אונקיות( ח' )בההמהרסו
 כמו הפיטים, שיעור שינדף ודאי לי( גם מסהברשהי'

 שהליפרא איפכא, שכונתו נימא ואפילו לעיל.שהראתי
 ו' רק המהרי"ו,והוה של טליטרא קטנה היא התה"רשל

 החחי ידע אם מסופקני )אשר ליס-א ע"ע ,אונקיות
 אשר - פש.טים )6ל'2(_כ40 האונקיא תהי' עדייןממנה(,
 שוה והווינר, הפשים, יהי' האונקיא מעות ס'לחשבון
 הפשים, יהי' האונקיא מעוה ל"ו לחשבון ואפילולטעה,

 ועדיין לעיל, מעה,עכ"ז )86/40(בנ0,9 פנים כלוהווינר,על
 מעהן. ,/1 ,שהוא החו"י של מהווינר הרבה גדולהוא

 בטכה"ה הפליג במנ"א שהרב ה-ואהואנכי
 ליחן ושיערו : הלבוש דז"ל , הלבוש דבריבהבנה
 שהם , ווינר ממבע שהן פשימים י"ב הענית()לפדיון
 ווינר שכל דרצ"ל הטימא וסבר פולנש וחצי גדולכסו
 הם , יחד ווינר שהי"ב כונתו ובאמה , והצי גדולהוא
 פ"ח סי' הממ"ע שכ' למה מכוון והוא כמב( וחציגדול

 וחצי גדול ווינר י"ב נמצאו ווינער, ח' הואשהגדול
 . גדיל[ 2 "! היי לפ"ז י פשיפים אי יייני'ניח"י

 בזה, נם התה"ד להבנת לנו, הונח לא שעדייןאלא
 ח' או פולנש נדול ובכ"מ שם הסט"ע דברי לפישהרי
 יאסר ואיך לרנקא, ווינר ד' דהיינו דנקא ב' הםווינר

 נימא ואפילו ז ווינר ח"י הוא שדנקא כאןההה"ד
 ווינר ח' על נחלק , דנקא שהוא קל, פולנששגדול
v~v, והזה - , לרנקא ווינר ח"י לההקיים א"א ג"כ 
 שב"ז אפשר דאיך אנפשי' המנ"א כזאת הקשהכבר

 שגדול שה סי' ביוד"ע מבואר הא דנקא הםנדולים
 טעמא בהר דזי5 דר"ל והיר, , רמג( דנקא הואפולנש
 להן צריך ולכן , בזול כבש לקנוה נמצא איןדעכשיו
 זמן באוהו שבכשבים הפחות שקונים מהכפי
 מקרמות נפל שט"מ לאמר נסכים לא אם ע"כ רמג.(,עכ"ל
 ונסכים - ח"י( )במקום פשיטים ת' וצ"ל בהה"דדנא

 של הווינר הוא המנהגים הגהות של שהווינרלהלבוש
 שכך כהמג"א לאמר אנו נצרך , סעה( 4/יהסם"ע)=:

 שנתייקר היינו , מור"ם בימי שבכשבים הפתותהי'
 , התלמוד חכמי בימי טמחירו , ארבעה מפי יותרטעם

 הפשים אל דכונהם ניסא ואם כ"כ רחוק לאוזה
 דלפ"ו שפיר ודאי , פרופות ד' בע' רק שהי'והווינר

 נועיין שנים מפי יותר טעם רק הקנינים נהייקרולא
 ב' לסזון שהצריך חצירות ערובי דיני סהרי"למנהני
 סעה חצי התלמוד עפ"ח שהוא , ביצים כששהסעודוה
 פורים ובהל' לקטן, ועיין , הליש ד' רטא( הערה)עיין
 הליש שד' נמצא וחצן,  הליש בערך הוא מעה שחצישלו
 נהייקרו הסנ"א פי' לפי אכן שנים[ מפי ייתר מעםהוא

 סהסציאוה מעט הרחוק דבר ועשרים, שבעה פיהקנים
ואם

 ב"ס שמזון לזה,_רסובר-מור"ם טעם מצאת' לא לפ-ת_אשר ווינר, י"ג או פשוטים, י"ב לשיעור פשר נמצא לזה הסנפנו ולורבא(
 שוה גיצים כח' שלהם נמצא מעה. חצי פונדיון, שוה ביצים כשיטה דלחם טגואר שם בסוגיא והנה ככר, וע' ב פב, עירובין עין ביצים, ח'הוא
.8(:0,6 )6 

-  
 אולי , בזמנם הקנ,גים ערך לפי הם פשוטים, שה'.ח לקמן, שטבואר מה ולפי - מכוון, 18(=2! " )2,8 והיינו סעה, 2/5

 הם וז"ל פשיטים י"ב בהגה שכ' מה על כ' נטע שבגן שכ' שם חויי עיין רמב( - . אז העינים ערך יפי הם פשיטים הי"גגם

 שכן רצ.ל מגהג'ם ווינר י-ג הם : וצ'ל הוא שט.ם לי כמרוטה אבל ת"י הג'נ ואין , עכ"ל וחצי גדול נ' ולבוש מנהגים ווינרח"י
 פשיטים י'ב )ז( שבשו"ע שכ' שמה כ' והחו'י - פשיטים. לי'ב ווינר י-ב גטצא , פשיטים לי'ח ווינר י'ח המנהגים מחשבוןיצא
 פולנים ד"ז או , ריינש ג.ז עפ*ח הוא , לרנקא פולגש הגחל את כאן בחשנו המג-א רמג( , בזה כונתו אדע ולא , י'תצ"ל
 נמצא , פולגש זהובים ג' או ריינש א' זהג כיור-ע הגיה חותנו כי העיר דעת חוקי בספרו ריק הרב חתנו אכן , זהב ע"עלה-ס
 ,ארבעה פ' הקנים שנתייקרו , לרגקא גדולים כ"ז מור"ם שמצריך המנ"א הבנת לפי , לאסר נצרך ולפס רנקא ג' פולנשדגדול

 קונטרס וכע"א - "בזמננו" חטאת כשיעור לצדקה יפרוש ומיד שכ' קנה סי' יודיע ח,ס עיין רמג.( לשמוע.- שקשה רבווחמשים"

 עכ'ל- להיפך ושו"ע בראשונים ומבואר הא?- מנ"ל ידענא ולא והמקומות, הזמן בהשתנות שתלו' מדבריו נראה עלס כ' ה' אותמו"ש
 - לזה. הוכתה כבש ד"ה תוס' ב קז, מנחות ועץ - . בפנים שזכרתי המגיא דברי מהמשיג נעלםוגפה-נ



נכףפשך-צטד
 ההה"ד של הפשים כי להמנ"א נסכיםואם

 לשיעורו, אחר מעם אולי אז לעיל( )עיין מעה 1 1/8הוא
 ב"ב טהר"ם בשו.ה וכ"ה מ"ח סי' קטן בהשב"ץ כ'דהנה
 לו יש שוגג שכה שמחלל הלא סי' מהררנ"רהוצאה
 חייב הי' בזה"ב כי , הליש דינרים ה' לצרקהליהן
 "עיקר אטנם הליש לנ' עולה והוא דנקא בההסאת
 וסעהה , הליש דינרים לה' עולה וזה , בסלעמצוהו"
 )ואולי מצוהו" "לעיקר הוא ההה"ד דכונתי"ל
 כ"ד הוא ! 18"8/' כן כי , בספרו( נפל חסרוןאיזה
 ה' אות מו"ש קונטרס בע"א ועיין , סלע והואשעה
 האמורים, המר"מ דברי זכר לא לטה ההה"ד עלשתמה
 - , עוד הקשה לא שכהבתי מהולפי

 לגא( )דף ע"פ ממלוה שני הלקובנעהע"ט
 , חטה גרגרי כ"כ שמשקלו "יפה" מלנוייר פשיםמזכיר
 כסו שהוא כ' סד דף ובכפו"פ . שויו ביאר]ולא

 הטורנש כסו הוא אם ביאר ולא , הדקהטורנש
 מזכיר מב,ב( )דף ובכתובה , בשויו( או במשקלו,הדק
 מכ' אחד שהוא לווי( שם בלא , )סתםפשית

 משקלו חטים כמה ולא( )שויו, ביאך ,ולאבאונקיא
 רינר שחושב לנו יצא כמע"פ מדבריווהנה
 דינרי שעשרים כ' ובכתובה , חטה גרגרי פ'צורי
 81:ב9,76נ הפשיט201"80(: נמצא פשיטין, פ"א הםצורי

 שערך בהלמודן המבואר ולפי , )בקירוב( חטיןגרנרי
 שקל ע"ע 5נ אל 16 כערך הוא השעורה אלהחטה
 ה" ואולי - ג"ש, 21 16=ן1/15 )19,76"6וא הפשיטיהי'
 הפשימ וה" מעם, משורם ש" של והשעורה החמהערך
 , ארניץ הוא ומחצה יטפשימ 'טס כ' כן כי נ"ש 1/821

 הארגנץ שלתשנצנם סתנרים חבל הנאתי סלעוכערך
 51,,/82י דהיינו ג"ש ל"בהוא

f/a= 2, לפשית ג"ש 
 האונקיא ההי' שכתבנו טה בכל אנחנו כניםואם
 נימא ןואפילו ג"ש. 426 21(=2/8 "8/י ~20 בעהע"משל

 של מהארננץ כבד הוא בכתובה שמזכירשהארננץ
 שמזכיר הפשים הוא שם שמזכיר הפשיט וכי ,הגאונים
 נ"ש 23 7/15 16== )22"6ה: או ג"ח, כ"ב ,כמע"פ
 נ"ש )20"23745(-4702 רק האוקיא הה" לאער"ן

 רעדי ו2ל מהאונקיא הרבה קטנה והיא)בקירוב(ן
 ולהרב ג"כ 612 לדידי אפילו )שהיא הכפו"פשזכר

 אוהם השוה והרב סל;( ע' עכ"ז מזה, יותר עודבכפו"פ
 שהארגינץ ה-ב יסבור ואולי , - הימא וזה )ע"ש(זל"ז
 חפשים סתם- והפשיט הארמנצק משאר כבד בעהע"טשל

 הא. טבל אדע ולא דחוק, הוא אבלטלגו"ר,
 פשימ איהא בכהובה כי הציותי לעילוהנה

 ואץ , טלגתיר תשיט הוא שגם רחוק לא בכת ,מהם
 לבד "יפה" התואר רק ושבמע"פ הפשיט לבץבעו
 מהם, פשיט הקל ואה יפה קורא הכבד האחרק זה)שאה
 אינו קל ולזהוב חשוב כבד לזהוב התם קורא זהוכעין
 21 )כנקי הקל זה סלגוייר הפשים שאל ונראה ,חשוב(
 היא שהאונקיא פ"מ ומי' ט"ח סי' בו הכל גם כווןנ"ש(
 21( 1/8 י 241 שלו האונקיא ותהי' , מלנוייר פרזיטיםב"ד

~lg=
 והריב"ש, והרשב"א הרמב"ן של כאונקיא ג"ש

 לעיל.- ושהנאתי סל;, בע' שזכדהי גדולים נסהועוד
 רומי' גדנפא ה"א כה-כר שמות טפח מסגרת *פשף

 שם הרגמו וכן , שם בהיי וכ"ה ,פושכא
 היי ועיין פשך האחרון בטקים הרגם והחי"ב ,לז-יב
 עשר איהא י"א ובסוכה . בלים וכ"ה , ס-היחזקאל
 ה"י ועיין מושכי, שתין . הוין כטה 1"ט( )בנוהאטוה
 טפחים ז' , טפח שבמקום סוכה בדיני כנ-מבויקיא
 פושכא ההם איתא בהלסוד בזה הנזכרים טפחיםוי'
 , ע"ע , פושכא ה"י זרה גם אכן פושכי, וי' פושכיז'

- 
 רברבין פושכין נזכרו ה"א פ"נ סוכהובירוש'

 וח"א דר"ם טפחים חמשה באסה דתני דקיקין()ופושכין
 רברבין פושכין דר"ט דעהי' על טפחים ששהבאמה
gy'מחלק דר"ט והיינו , דקיקין פושכין דרבנן דעתי 
 הוא חלק כל נטצא , חלקים ה' על ו"ם בת האמהאה
 שאטר לב"ב סוכה בבבלי ר"ד כדעת והוא וחומש,מפח

 בת אוהה עשה ו"מ בה אמה רש"י( , לדר"ט)פרשה
 פסק )וכווהייהו ו"ט על אוהה חולקין וחכטים ,חמשה
 נרול טפת מצינו עכ-פ הל"ת(, פ"ז לולב הל'הרמב"ם
 - סער האצבעות נפזור טפה הוא טפת,ואולי 1,2 אלהשוה

 בשם החיים בין שנשמע מה לי ניחאובזה
 טאוה ששלשה הפרוכת על אסרו דלכן ז"להגר"א
 כן כי מגה( פ"ת )שקלים אותה טובלים היוכהנים
 סאות שלשה של הידוה כשיעור הפרוכת סובבעולה
 וז"ל ידיו(. בשהי כהן כל יאתזנה אם )דהיינוכהנים
 הו"ל כ' ורהבה מ' הפרוכת דמדאורך , שםההפי"ש
 סביב הו"ל ה"ט בת כלים ואמה , אסה ק"כפביב
 ש' אחווה במצוה לזכוה הכל ומדרצו מפחיםה"ר

 . טפחים ה('ר נסי דהו"ל ידיו כב' כ"אכהנים
 נמשך שהתפי"ש , ז אות המדוה בשיורי זה עלוכתב
 שודאי חיים העץ עליו המה כבר אבל , הטפרשאחרי

 ששה באמת נטררה הפתת כמדה שהיתההפרוכת
 הש"כ הפרוכת סובב הי' וא"כ הבנין( )אמהפפתים
 מפי הדברים יצאו שלא זה משום ונזר ,מפחים
 כי , ומעה שסע השומע ולרעהי , ע"ש ז"להנר"א
 אלא , טפחים ה"ר הפרוכת סובב שהי' זכר לאהנר"א

 ורצ"ל , ידיו בשתי ואחד אחד כל אחזושהכהנים
 שעולים שזכרהי, טפת 1,2 הוא שכאו"א רברביןבפישכין
600," )1,2 c"wn ,יפה.- עולה והחשבון טפחים 

צ.
 הקרקע מרת לקצוב לפנים שנהנו מה מלבד .צמד

 קוצבים היו כור, בית ע"ע המזרע, ערך פיעל
 בקרים כשגי לחרוש שאפשר החרישה ערך ע"פ נםאוהה
 אה בסוריא יקצבו היום וער . זמן איזה במשך)פרן(

 במשך שורים בשני לחרוש שאפשי כה ע"פהקרקע
 200 דף .Arch~ol Hebr . בנצינגעי )עיין החרישהזמן

 צמד נקרא בקר בצמד אחד יום עבודת וכדיבהערה(,
 צטד ש' לרד"ק השרשים בס' וב"ב ה-י( ישעיה)רש"י
 - . צמד נקרא ביום בקר צמד שיחריש מה כישי"מ
 פלגות ות"י , יד-יד ש"א שרה צמד סענהכבחצי

מהלן
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 מדת שיעור בהוך כ' ורש"י , בחקלא הוריא פדןשהלך
 החורשה בקר צמד טחרישה של מענה חצי טלאקרקע
 ונרע אחה בה יעשו כרם צטדי עשרה בי .בשרה
 שיעורא פירש לא רש"י ה-י ישעי' איפה יעשוחסר

 כור ביה חמר וזרע כ' אסיפא ורק דקראדרישא
 סאין שלש איפה יעשה תבואה של' מאין שלשיםשהוא
 עשרה וטקום כ' והרד"ק עה"ש( ע' ההרגום)וע"ד
 אלא יעשה לא , כור בו כשיזרעו בשדה בקרצמדי
 אסיפא גם קאי בקי צמדי שעשיה דעתו נראה ,איפה
 ויהי' , ע"ע אטה אלף ע"ה או כור ביה והואדקרא,
 שאורך ולמדים י אמה מאות וה' אלפים ז' בקרצטד
 של השדה רוחב יהי' , אטה מאה אצלם הי'השדה
 ר' הי' השדה שאורך ולטד:ס , אמה ע"ה בקרצמד
 . - סענה ע"ע - , אטה וחצי ל"ז רחבה יהי'אסה

 בקר צמדי עשיה תרגמהוהוולגאטא
~agera 

eaim Deeem 
 הרומי היוגרי אל כוגהו ואם , אחד יוגרי הצמדויהי'

 סה"ס(, )עיין רוסי רגל 120 ברוחב 240 אורךהוא
 טהורגם יח-לז תהלים , תחתי צעדי הרחיב ,צעד

 , פסיעה כמו הוא א"כ באחיי פסיעהיאפהיה

 ת"י ו-יג ש"ב צעדים ששה ,,, צעדו כי ויחי - ,ע"ע
 קרא שההרגום סבר והח"ל ווגין, שתא ,,. נפלי בדוהוה
 לפרשו הטיב 4 זג ערך עה"ש הח"ק, אבלצמדים

 )לאנגזאסערשריטםן,- דקה פסיעה סיג( )גסל"ע

ק*

 הטדוה, לכל שע"כ הוא ע"ע, , האיפה בסו הקבקכי
 , זופא וקבא רבא קבא יז,א יבמוה ראיתאכמו

 , רבא בקבא ,.. זוטא בקבא עם,ב קדושין איתאובן
 נזנר ולא - ידועה. לסדה שע"פ גם ברש"י-, שו"שעי'

 ו-כה, סל"ב הקב, רובע חלקו: ורק פ"א, אךבטקרא
 ש , הסאה ששיה הקב וה" . בסה"נ הר" מכראבל
 תה הוי לוגי צרי קבא )אבל( אטה כ' וורי"ע לוניןד'

 שכ' מה ולפי ומד( ביצים כ"ד שהן דטוכח[ סיפרטעיה
 עיין קמטין, די אל שוה הי' ד, ז, ט. בקדטוניהיוסיפון
 ל105( להכוז ת"י קצה אוהו שהשוו ומה 42. םווינער

 יש ולי , פעוה שהוא ננציננר כ' , ל,נין ששהשהי'
 היבש מדת הוא שהקב מה בהקדם רחוקה לאהשערה
 ששה הוא הגורש עם הקב וא"כ , הלח( מדה)והבוז
 שסדה בה בע' שכהבהי מה שלפי אלא , כוו דהיינולונין,
 אא"ל הלח, כסדת אלא אינו הנודש עםהיבש
 בנמרא ונזכר ולונ, ביצה ע"ע א"ם, 2,8צ1 ושיעורו -- .כן
 , ביצים י"ב האמור לפי שהי' קב חצי גם פם,בב"ב

 מדה נידל ע"ד קמו הערה נוע' א"ם 864ושיעורו
 . קב[החצי

 בחלה, חייבה טבריני קנ ינאי י' בשם י"א מבריני,קב
 הלז הקב יהי' ולכאירה ה"נ, פ"ב הלהירוש'

 ועור ציפורים רבעים ה' אל או ציפורים רכע'ם ה' אלשוה
 שהם ביצים ס"ה ר"ה לדעה דהיינו , חלה()שיעור

 דעהי בב"ז , מלוגנאה קב ע"ע מדברי, לוג 5יז =ם)464(
 דהיינו קכין( ב' 4 מדברים רבעים ח' אל שוה שהי'נוטה
 ס"ט פ"א עריוה , כב"ה סבר ינאי רי וכי , ביציםמ"ח

 : טעמיואד-ש
 חד בזה"ל איתא האמור אחרי , שםבירוש'

 טחלה4 פטוי ויהי' יאפה )כסה יוחנן לר' שאלחליטר
 ופלוג הלהא לו ויאמר , ופליג ד' עבד איזלאסר
 החדש ובטשכיר , ופלוג חדא גורם ניר)נסי
 שם עי , חד והכל ופלוג קכא גורם סבהערה
 . אזררעין ריבעא באהריהון קכייא ארח ,ושם(
 חיוב ספק לירי יבוא שלא , צבח- פרא ה' לוויאמר
 בשם ובטשביר הטפ-ש בשם הביא ניר ובסי - ,חלה
 רבעים, מא-בע עסה שיעשה ופלוג ר' דפירש )ז(הק"ע

 עסה לה ישיך שלא , עסות סטאר ירחיקנה ,ויפליגנה
 קב בקצרה יאמר רבעים ד' נקפ למה ושאל ,אחרת
 קב להתיר שרצה קבייא, ואר"ז , רבעים ד' נ"בשהוא
 קב ע"י לז-וע דרכן אין חלימר של ובסקוסו ,שלם
 שההיר היישא לפרש היטב והפ"ס . מאד רחוקוהפי'
 בפירושא אבל רבע חצי עוד דהיינו ופלוג רבעים ד'לו

 בסיפא להניה השכיל והמשביר , הוא נם נדחקדסיפא
 . ברין( הז' אחר ד' ובא זעיר )מל' אזרערוןריבעא
 ברישא אבל , ביבע הקב סדת הקטינו שבעירםופ"
 לו אם- צרך לאיזה א( , דתיק והוא הק"ע אחרנטשך
 ידע ווראי ע"1 שאלהו לא אשר ישיך" "a~wיפליג
 שם , קטן שהקב שבמקום טמהבר ב( החילם-,כזאת
 ובב"מ טקים אוהו של מהקב ,/י והוא קטן הרבענם
 הקבים שנהקטנו בהירוצו הועיל ומה קב הם רבעיםר'

 , זו קושי' בלל לו הקשה לטה נם ג( - ז מקוםבאוהו
 שהקשה )נטו צבחר פרא ה' להתיר יש שלדעהואחרי
 רחי"נ המהנדס הרה"ח פי' טסהבר ויותר , -בסיפא
 והטשביר הפ"מ מפי' המורכב השובה ספקבמאסרו

 וסבר וחצי רבעים ד' שיקח יעץ רי"ת וצל:יחר
 מברינים( לונין ד' )= טבריני קב אל שכונהוהמקשה
 בתלה החייב כשיעור בו שהי' ינאי רי ביטישהי'

 ,ן4 כמו הי' מבריני קב כי ציפייים, רבעים ה')דהיינו
 ותצי נ' רק לאמר לו שהי' שאל ולכן ציפורי(קב

 והשיבו חלה משיעיר יוהר הוא טבריני וחצי ד'שהרי
 טשרש ]אהפעל אזדרעון ריב;א באהייהוןקנייא
 .הישן ובקב מא-בעה אחד בשיעור ישיעיר רמה(,רע?
 דר* הקב היי וולפ.1 עכשיו של רבעים חמשהנטצא
 לפירושו נם אבל .- ציפורין קב =1 )4/6"5/4(יוחנן
 טביינים רבעים די דאם מחוורים הרברים עדייןאין
 שיעהי רק הם , דהשתא רבעים הי כמו , ינאיררי
 המקשין רצה לא לשה תקשה א"כ יוהר, ולאחלה
 לא ובסיפא טברינים, רבעים 3,5 רק ברישאלההיר
 הפירוש לפי שהם חרשים רבעים 4,5 עםהמהפק
 ממהבר ע"כ - ז מבנינים רבעים 6,ט = 4,61"4/5(האמור
 ביצים( מ"ח )י טדבייוה קבים כב' הי' טבריני שקבלי

ולח
 אץ 28,8(:נ84,561, , 6/5 או הי' יהצפורי . "24(-:=28,8 )ך/6 הי' והירושלמי , מדבר' קב ביצים כיד בן הקב עקרארבדן

 וער. .;. א:רערון כמשניר כמו וצ"ל הוא טהד'פ רמה( ירושלמית.- nwo ;'ע ב'צ.ב 33,6,ז"24(

המשך




