
מ מלוננאה-קורמבקב
 טברנית- שמינית ]וע"ע מרביים לוגין כשני טבריניילונ

 טברני-שהיתה לוג חצי או הקב, שמינית היאשלרעתי
 לוגין ב' הוא מברני לונ א"כ מדברי לונ אלשוה

 רבעים שה' מובר הטקשן וכי , ביצים[מרברים--י"ב
 , ר"ת כרעת ביצים ס"ה היינו בחלה החייביםושר
 ד' אפילו להתיר לו הי' א"א ודגה , מדברים לונ 7,6דהוי
 טברינים לוגין בר' כי צבחר, פרא מברינים )לוניסזרבעים
 חלה משיעור יותר הרבה שהוא מדברים לונים 8יש

 לונים[ 9 שהם 4,5( )י ופלונ ר' להתיר הי' דא'א]וכ"ש
 מדברים רבעים ז' דהיינו , ופלונ נ' לו ויאמר שאלולכן
 רצה לא אולי ו 3,6 מן מעט פחות להתיר יכול שהי']ואף
 המרות דנתקטנו לו כשהשיבו אכן קטנים[ בחלקיםלשער
 ר' של הלונ והי' ברביעי הטבריניות קב( עי ריש)עיי'
 וחצי לוג אל שוהיוחנן

 ה' לו שיתיר שאל שפיר מדברי, .
 ימה.( מדברי לונ 7,5 מן מעפ פחות דהיינו ציחרירא

 שלא היינו , חלה חיוב ספק לידי לבוא שלא לווהשיבו
 , המחברים כפירוש שלמות ה'יעשה

 המדה שטלבד למרנו , הלז בירוש' פירושיולפי
 , מדבריות 44,נ כמו שהיתה בטשנה הנזכרתהציפורית

 ר' בימי ואח"כ מדבריות 2 כמו מדה ינאי ר' בימיהי'
 להבין בזה והרווחנו . מדבריות 1,5 כמו מרהיוחנן
 נתקשו רבים אשר וש"נ היא ר"ח שבת הירוש'דברי
 , ותטינהא טברנית שמינית ע"ע ,ברבריו

 שבירוש' כ' ציפורי ע' חכמות שבע בספרהערה.
 קטנה ציפורי של מדה( )ז רליטרא איהא ה"ה פ"מב"ק

 הטברנית המדה היתה לא וא"כ חומש, בערך מבריאממדת
 )5/4*44,!( דהיינו , לעיל( )עיין ציפורי מדה ,/5רק

 טעה לרעתי אבל 5,!(, ולא 2 מדבריות)ולא סדות=1,9
 ב"נ : דו"ל , ומפרשיו הירוש' בהבנת כמח"כהמחבר
 מטבריא חמין לי' דזבין דינרין שמנה לחברי'דיהב

 )שהמרה מציפורי לי' וזכין היא( מרובה שם)שהסדה
 מטבריא לי ובנה אלו איל פ"מ( חמישית, חלק פחותההיא
 כ' אלא ליתנון מציפורי דזבנת כדין מודי ב"ההלון
-מודיא  הירוש' דבונת חכמות השבע מחבר וסבר , 
 מהסברנית 4/5 מחוקת היתה הציפורית המדה רכליוהפ"ם
 הכונה ובאמת , מורי כ!  4151"26(== רקבפבריא. הוי לא , מודי כ"ה בציפורי חטין לו כשקנהולכן

 ע' נתנו ובציפורי מבציפורי בטבריא ברל היושהחטין
 מוריא, 90 2,5(=ם )8" דינדרין ח' וע' מודי 2,6 רקדינר

 דינרין ח' וע' מודיא 8 1/8 דינר צי נתנויבטנריא
 )בזמן זלם שוות היו המדות אבל מודי, 25 = 3( 8/' י)8

 להירושלמי.-- מובן כל אין הבש"ח שסבר מה ולפיההוא(
 לחלה וכן לפסחא מלוננאה קב א"ר מלוננאה.קכ

 קמח רבעים חמשת ימה..( תניאיהא
 אהאי נמי מלוננאה קבא קאמר הכי , בחלה חייביןועור

 כן נקראת רש"י לדעת א, מח, פסחים , קאישיעורא

 ופי' מנלונאה מנלון ע' הערוך ונרמה , מקומהע"ש
 ועוד נרם לא רש"י והנה . נדול רג174ק מל"ירב'מ
 הנשל, הקב שיעור זה לפי ויהי' ועוד נרסו התום'אכן
 קב ושזע ביצים, מיה ביצה, 1,8 הוא שהועוד ר"תלדעת
 המקשן רעת שכן אפשר שם, שכהבתי מה שלפיטבריני

 ביצים. מיה בעינן חלה שלשיעור בירושלמי, יוחנןור'
 קבא דסני היכי עד ו נהרדעא היכא עי נהרדעא.קב

 לן נדע ולא , א נד, כתיבותדנהרדעא
 קב( ע' ריש )עיין המרוה שהיכ נראה עכ"פשיעורייהו,

 - . המדות משאר משונות ,בנהרדעא
 הקטנה קוטית זו וי"א הגדיל זיר זו יבמשורהקומית.

 ואולי , שיעורה נדע ולא , פיח קרושיםתו'כ
 ,6atos Cyathas~ הנקראת והרומית היונית המרה אלכונתו

- , ומשורה זית וע"ע לוג 2/!שהיתה  
 קונטרונקין ב' מסמס קונמרים. קונמרינק,קונמרונק,

 ב"ב יב,ב,תוספתא קדושין ב'פרוטותקוגטרונקין
 רב"מ לדעת ודפ'ש(, ברי"ף אחרות נוסחאות עור )וישפעה

 קרדיונטס. ע"ע קודרנטס או קודרנס היא הישרההנוסחא
 ע"ויז160קי מלה טרונק טרינק שצ"ל אפשר החצ"מולרעת

 רביע והוא )נחשת( אונקיות - שלש ternneias מל'ראו
 )נחשת( ליטרא הרומי האיסר לפנים הי' כן ]כיאימר
 ד' ולפיח . אונקיות[ ג' הוא ורבעו אונקיות, י"באו
 נ"ש האיסר( )רובע הקונטרונק הוה לאיסר כסףג"ש
 שהן קנטרין ב' המסמס פ"ח פ' בשהינ וכ"כ , אחרכסף
 ב' הוא לפניו( הנרמא היתה כן )כפה"נ הקנטר ג"ש,ב'

 אחד,- גרעין שהואפרוטות
 עשרה א"ל , קוסטין חמשא שנרא שתי .קומטין

 רבה )ובויקרא פיה רבה אסתר אישת'קוסמין
 , קסם ע"ע קיסמין( איתאפי"ב

 שבת קופות וה' ד' אפילו )בשבת( מפנים .קופה
 שיעורא הוא כמה ועירא ר' שאל ובירוש'רפי"ח,

 תמן דתנינן המפורש מן סתום נלמוד א"ל קופהשל
 תורמין מאין שלש שלש של קופות בנ' מ"ב פ"נשקלים

 סאין,- ג' היא שקופה הרי , הלשכהאת
 , קרם ע"ע .קורם
 פ"ג מקואות עי במו"נ הר"פ נזכר , קורמובקורמב.

 א בו, חולין א, קנ, מנחות א, קד, כתובותמ"א
 טשמנה אחד א צ, ב"נ טצינו שיעורו וע"ד ועוד, א ג,סכות

 ב"ב בתוספתא וכ"ה , קורטוב וזהו בלוגבשמינית
 ורנמה"ג א ינ, רה"ש וחוסי רש"י ר.ח ובמיי ,סופ"ז
 שלה. סי' מקואות הל' וכאו"ן ונערוך ימו( ב קג,מנחות
 נ"ב כ' שם טקואות בפיהמ"ש והרים , לוג 64/יוהיינו
 מצרי וחצי דרהם משקל מכיל מלוג וס' מד' אחדחלק

 ימי.י, הקירוב צד על לקמן[ ועיין ע"ע , דינר]דהיינו
 והוא , הרביעית שמינית ב' שהוא כ' שם במנחותאכן
 , לונ "י/י הלונ( לרביעית ברביעית שכונתו גימא)אם

וכ"כ
 בדברי , התם דמתניתן ויסתמא אבל מ.1, פ'ב לחלה וציין תנן והא הגיה הגרי-ב רמה.-( - . 7,5111,5 " 6 כירמה.(

 כאן גם גרם לא רש"י כי ואם . ועוד בה ואיתא נשנית דסתמא הברייתא משא"כ ריי( ברברי בסיפא ורק ועוד נזכר לא ,התיק
 ._ ע-ז העיר לא הגר,"ג אבל , תנן והא לגרוס יש שפיד ולדידי' ,ועוד

 שגיגית היא שקורטוב רה-ג פי' בשם הביא בעה"ש רמו(
 שמשקל הרטנים לשפת גי רמו-( . הלוג שגשמינית שטיני העתיק שם שנעצמו , המערכה גנרות שיין . טהד'פ והוא ,הלה
 - . בקירוב זוז 1,09 הוא )70/64( שבשממית ומצית :מצא זוז 70 הואהלוג
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 התוי"ם הלונ-ודעת רביעית רביעית שהוא שם, הרביכ'כ
 וכצ'ל בזה, הרניש לא והרב , בספרים נפלשטעות

 סו דף כפו"פ ]ועיין ברביעית שמיניה וחצי :בפיהם"ש
 אדע ולא , הרביעית שמינית חצי הלשון נ' הואשנם
 כן הניה הוא שנם או לפניו הנרסא היתה כןאם

 64/י דהיינו יטו..([ פס"ם בשה"נ הלשון וכיה ,מדד"נ
 הרמב"ם דברי להשוות מסתברין דבריו כי ואם ,לוג
 נם במנחות כדבריו מצינו אבל למקואות, לפירושוכאן

 נרסינן שמינית הצי שכ' שס ב"ב הרשב"םבדברי
 שמינית היינו ששמינית בדבריו וע"ש קורטבוזהו
 ועשו"ת לונ, 18/' =ג )קורמב( שמינית חצי ונמצא ,הלונ
 הרשב"ם דברי ופי' בו חזר ]ובלוה"מ ע"ז שהעירחוה"ש
 ועיין , לוג 64/! הוא שהקורטב יסבור הוא שנםבאופן

 הביא בד"ס אבל , מדד"נ לב"ז שכוון הרש"שבהנהות
 ממ"ג ועיין קורטוב, וזהו שטינית וחצי : בכ"ישהנרמא
 שמינית גרמת להכריח רצה רח'כ אמו שאבי קנבלאוין

 , לדעתו[ הסנים ראיתו-בכ"ז דחה והוא ,שבשמינית

 עיי' מומה, מס' שפי' בשעה כן סבר רש"י נםולדעתי
 פירושו הר"מ תפס היר בספר אכן ריב-,הערה

 כותב בתלמוד הנזכר קורטב במקום כי ,למקואות
 לוג 64/! לחשבון והיינו רינר משקל ופ"ז סיפ"המקואות
 לונ 6י/! לחשבון משא"כ ימו...( , רטו. והערה לעילעיין

 נעלם ]ולא , דינרין מדי ליותר ע70/1( הקורטובשיעלה
 כתבו קירטיב חמר ר"ה שם רה"ש שהתים'ממנו

 לתפוס להרמב"ם לו הי' לא בכ"ז , דוקא לאושקורטינ
 ח"א בתשב'ץ וטצאתי , הרבה[ ממנו הקטןשיעור
 יטז( כן הרמב"ם דברי פי' הוא שנם על"ד ות"נעי"ז
 , בחיה"ש הרהיב הגדול שהמהנדס זה מה אדעולא

 "!,י היא שקורטיב במנחות הרב רברי שהביאאחרי
 בזה"ל: ראשון( )בדפוס כתב , הרשב"ם דעת כן וכילונ
 בפ"נ שכ' סמה וראי' , הרמב"ם נם נרים דהכיונ"ל
 ולענ"ד , רינר משקל , קירטב במקום רמקואיתובפ"ז
 חלק הוא הלח במדת הרמב"ם ולפ"ח צורי דינררצ"ל
 דגרם מ"ר ראי בלוה"ט( )ע"ש מעט פחות טרביעיתי"ז

 דינר תפרש ראם , כלל שחר לו אין שבשמיניתשסנה
 והא )128/י( שבשמינית שמינית חצי )הדינר( ה"למדינה
 ממש הדבר לעיל הטבואר דלפי , עב"ל למד"אליכא
 האי שהעמירו מדילקאב דפוס בחוה"ש ורא.תי ,אפכא

 ושמינית שצ"ל בתוספתא שמצא מה אחרי ל נ"ו
 שהבינו נראה , ראשון( מדפוס לוה"מ )עייןשבשמינית
 מוכח הרמב"ם שמדברי בחוה"ש הרב שדעתהטניהים
 דהרי כן לפרש א"א הרב לשון אבל , התיספתאכנרסת
 משמע שבשמינית" שמנה דנרם מ"ד .דאיכותב

 זה שנם נימא ואפילו , כן נורם הרטב"ם איןשלדעתו

 אין עדיין שטינית' "חצי דנרם ס"ה דאי וצ"לטהד"פ
 מדינה דינר הפרש .דאם אח"כ שכתב למה מובןבל

 הרעת על יעלה שבשמינית"-ואיך שמינית חציהל"ל
 צורי דינר שמינית משקל ]שהוא מדינה דינרשהוא
 רק הוא צורי דינר נם אם ימח'[ בחוה"ש הרבלדעת
 לוג ",/' הוא הקורטוב אם , קורטוב 4/' מןפחות

 שעה, לפי להרב, שנתחלף חושש ואני לעיל. כ"זכמבואר
 רק הוא דקורטוב דחשב או והיא הליג-בלונ,רביעית
 רביעית 4;,,י או שמינית( חצי )לנרמת רביעית6,/1

 ולמר , לי' כראית למר שבשמינית( שמינית)לנרסת
 השיעור שחשב , מסתבר שיותר או-מה , לי'כדאית
 ולא ללוג( )== הקב לרביעית דינר 16,6 הרמב"םשל

 בחפצם דסדילקאב המגיהים עכ"פ -- , הלונלרביעית
 יותר עוד קלקלו , ראשון דפים של לוה'ט ע"פלתקן
- הסדר( על שלא דברים איזה עוד שם שהעמירו)כמו ,  

 השם מקור פרשו לא בעהל"ש ,הערה
 ע"ע קורס ,טן מורכב הוא ואולי ---- , קורטוב ,קייטב
 נישף שלא ושלם מוב דינר רצ"ל , טוב או סבומן
 שלדעת ברזינא וע"ע , ממשקלו חסר ואינו ,עדיין
 מחזיק שהי' לפי ברזינא ההוא הכלי נקראהחצ"מ
 אר , הוא דהוא ואפשר דינר או זוז דהיינו , זיןמשקל
 העין )ונבלע עב ומן קורט מן טורכב שהואאפשר
 , בירוש' זעירא ר' שהוא בבבלי וירא ר' במלתכמו

 שם ב"א ירמיה ר' שפי' ב יז, עירובין דיוטדיןובמלת
 רבינו העין, הבלעת ע"ד דברו וכבר , עמודין דיו איח,
 ל--לח, בראשית ורשיי מר ע' והערוך א סג, עירוביןנסים
 לעירובין( רמ'ש הרב בהנהות ע"ז העירכאשר
 )והי' , דינר סתם מן יותר מעט וכבד עב דינרורצ"ל
 מעמראאלנ הרצ"פ ועיין מעה(, ו' מן יותר מעטמשקלו
 lXrkXita ,י,%חק5 עבה דרכמא בש"א שם שהביא א6 דףח"א

 יתורה והיתה )דינר( ררכמים ממתם כברהשהיתה
 לס יצא בזה אנחנו כנים ואם , )מעות( אכולי ו'על

 )ולא בקירוב זוז ע' משקל מים ללונ הרמב'םששיעור
 שבשמינית שמינית הגרסא וכי , הנכון הואיותר(
 בפנים לעיל מהכתוב זה כל כטבואר , העקריההיא

 - .ובההערות
 מילתא קייק משיתא מגולנלתא בעיתא סבא .קיימא

 , לוג מחזיקות מרות כ' רש"י ב, ס"ר,ברכות
 ערך והערוך , ע"ע היוני כזז כמו הוא החציםולרעת
 וע"ע , עץ של תרווד שהוא טפרשים יש בשם ב'קם

תרווד
 אך מועט, דבר ופירושו בתלמוד כמ"פ נזכר ,קימעא

 הוציא ס"ה פ"ח כתובות דאיהא האעל
 וכסה ב עט, שם בגמרא שאלו קימעא ואכלהרבה

קימעא  ושמינית, שמינית רצ"ל שמינית שבשמינית וסבר הדברים גמת הבין שלא טועה ושפר לוג 1,64 והיינו רנ"1(, והערה קפיזה ,pffvהלוג אי ברגיעית וכונתו ברגיעית" שמינית "שמינית כחוג הי' ואולי ז גפיהמ"ש כזה טעות נתהוה איך שצע"ק אלאימי..ן
 רצ'ל דינר כאן הרמג"ט שכ' שמה שג' רפ"ג מקואות נפתלי להמסכגות לו הי' מה אדע ולא רמר.י( שמינית..- "ב' וכתבקצר
 הוא כך וגס . דינר בע' כמבואר , דינר ג"כ דהיינו וחצי' -דרהמ כ' המש' בפ" והרי השקל, רביעית משקל דהר ולא ,דרהם

 ומה מ"ו' אות פ"י נרה ועדיח , עליו שהעיר מה וע"'2 בקצרה, הרב דברי שהניא ר'א ר'"ס 'ור"ע ב"' ועיי' רמז( - .החשבון
 בכסה גבר הבאתי אנכי גי בחוה-ש" הרג ,לדעת אמרתי רמה( . וליטרא לוג בע' זכרת' הכעב"ם על הר"תשתטה

 ערכיי
 שלרונדו

 - . מדינה לדינר צורי דינר בין במשקל נ.מ איןהרמג"ם



מאקלבון-.קמט
 דרך שאכלה ]והוא אחת נרונרת ואפילו והשיבוקימעא
 א פ, ]וע"ש התם בעינן נרונרת רלכה"פ משמעכבוד[
 , כדינר אטר וחד , כאיסר אמר חד כבוד דרךדבלא
 ובי ן דמתניתן קימעא על זה קאי דלא אפשראבל

 אה"ס שו"ע ועיי' סיירי[ כבוד דרך באוכל רקמחניתן

- , קנמינר ע"עקינמר.  

- , קסם ע"ע 1קיסטא  

 מטבע חלוף שכר קמנה, מטבע ""%6110 מל"י, .קלבון
 הייבין ואלו)אניא(

 בקלבון.
 ידו על ". השוקל

 קלבונוה שני רמ"א אחד בקלבון חייב תבירו ידועל
 דר"מ כסף מעה קלבון הוא וכמה , מ"ו פ"אשקלים
 כשקלים פ"א בתוספתא וכ"ה , מ'ז שם מעה חציוח"א
 וח"א מעה[ ]= לסלע כסף מכ"ד אחד קלבון הואכמה
 ביצה ועיין , שקלים הל' בסמ"ג זה והיבא , מעהחצי
 שמעה הטבואר ולפי , ב נו, בכורות ב כה, חולין בלט,
 גש"כ מ"ז לר"מ הקלבון יהי' ע.ע ג"ש ת"זהיא

 זומרתא לפסיקתא הר"מ ובביאורי גש"כ,ולחכמים-ח'
 פונדיון היינו מעה חצי שהוא : בזה"ל כ' בחוקותיפ'

 ו( )הדפוס טעות כסף,-והוא שעורים ששה ומשקלהאחד
 קאי ומשקלה ומלת נעשר[ ששה צ"ל ואולי ,דמוכה

 - . השלמה המעהעל
 , במו'ג במקרא הר"פ נזכר ץ( מ ק ה א ל )מ ,קומץ

 ומלא הקמץ שטלא משמע רפאה פיד י'ובמשנה
 , היד תוך להכניס שאפשר מה כל והיא , הוא חדהיד

 שתופם מה הוא תורה של שקמץ איתא א יא,ובמנחות
 שם אמרו עוד , ידו פס על אצבעותיו שלשכשחופה

 בירוש' וכ"ה זיתים, משני פחות קמץ אין דלריב"ל אבו,
 הקרבנות מעשה הרמב"ם וכ"פ , משמו פ"ב רישיומא

 , י"ד הל'פי"ג
 המדה קנה מ-ה ביחזקאל האמור המדה. קנהקנה,

 דעת לפי הוא , וטפח באמה אמותשש
 ע"ע , טפחים ששה בנוה אמות שש והתלמודהתרגום
 כ' יר-יז בראשית ורש"י . טפחים ל' רהיינואטה

 מדרש( באיזה מצא שכן )ומסתבר קנים לו הואשהריס
 1696 266( )6 שהן ע"ע, אמה רם'ו הוא שהריםואחרי

 טפח 6% =ך5,י ).596/8י( רש"י של הקנה יהי'טפחים
 יחזקאל של הקנה היא רש"י של דהקנה שסברי]ויש
 אשר ביומא עצמו מדברי עליו תמהו ולב! ,הנ"ל
 וראה"ק , שכתבתי[ כמו כונתו ולדעתי להלןאזכיר
 אמות שש הקנה ושיעור שקלים לפרשה ביוצרותימד
 יאחרי א( סו, ביומא המהרש"א הרגיש לא זה )ובזרתוזרת

 שלו הקנה יהי' ע"ע אמה שליש הוא לדעתושהזרת
% אמה 46י  קנה לנאורה וגא מפחים 38 6(ב= שאח 

 שאץ עליו תמה ולק , שם "מא רש" הנץ גןשלישם
 להשמת ולע ע"ש, והמיל הרים למרת יפה עולהתשבעו
 ב"פ שכתבתי מה ע"פ רש"י של לחשבונו ראה"קחשבון

 וא"כ מדבריות משיחות 6/י הן ראה"ק שלדמשיחותיו
 מדברי מפח 63 5'י -- 5/ז( ,38. הם שלו מפחיםל"ת
 את נם ראה"ק הנדיל דלא ]והא רש"י של לקנהמכיון

 דרים כהוום ש-אולי הפפח או שהנדיל כמו ,הריס
 ידוע בזמן הסוס טרוץ מדת טבעיה משיחאהוא
 שהן המשיחות שאר משא"כ , וזמן במקום תלוישאינו

 .הסכמיות[
 יתרנם קרש( של )ככר דקרא ככר . קנטרקנמינר

 ור'י- קנטינר. לז-כד: כה-לט, שטותהירוש'
 עשרת במקום כ"ז פ' ויק"ר ובמד"ר קנמר, : כ-ידהי"א
 קנטריא אלפין עשרת איתא , הקרא כסף ככראלפים
 ב"מ ועיין , קינטרין איתא א נ, ובבכורות ,דכספא

 הקנמינר יהי' ככר ע' האמור ולפי . בכ"מ ועוד אפז,
 של שקלים אלפים ג' שהן חול של מנה ק"כ הקנטראו

 המטבע על שהוסיפו קודם )היינו טעה כ' בניקדש
 כללי שם Cellten~rins בל"ר קנמרין רב"מ וכ'שתות(---,'

 ועיי' מנה. סאה )כאן( רצ"ל ; מאה שמנינו דברלכל
 קינמרין זוגות זונות מנאן שם דאמרו א ס,בכורות
 ביחד. ומאה מאה כל שמנה למאות רשיי וכ'קינטרין
 ? קנטר ע"י דקרא ככר תרגמו א"כ איך תמוהולכאורה

 קשה לא באמת ו-אבל מנה ק"כ הוא דקרא ככרהא
 שקלים ב"ה בנות הראשונוה מנות הן סנהדהק"כ
 דהוה מעה, כ' בני דהיינו שתות עליהן שהוסיפוקודם
 אחרי סלעים כ"ה בת תלמודית מנה 6/6 מנהכל

 והוי מעה, כיד בני דהיינו שתות המטבע עלשהוסיפו
 תלמודיות מנה 0ייו = .5,6( '120 הראשונות מנהק"כ

 , תלמוריות מנה מאה רצ"ל קנטר להככר קראוושפיר
 שם,- בכורות להמהרש"א אגדות בחי'עיין

 סלעים מאה רק שהוא קנמר יש רשייולדעת
 ,,. מלע א נ, בכורות שאסרו הא על כי מנה( ד')י

 כ' א פז, בב"מ אכן , סלעים מאה כ'. קנטריןדכתובין
 מנה, מאה גדול.,, משקל קנטר הואנם
 ירוש' קמוממבן משלש או קסיממבן מתרין ,קמומטבן

 הריבוי הוא רימ'ז לדעת י', הל' פ"הב"מ
 קמט, ע"ע קסתא, קסיממא, היחידמן
 9ריס'1 מל"י קמתא. קסימ. קסטין, קמטא.קסת.

 חד ,,, קיסטין עשר תרי כסטא()ובל"ם
 איתא פי"ב ובויק"ר פ"ה רבה אסתר קיסטיןעשי
 כתבו המפרשים וש"נ, פמ"מ בר"ר דחמר קסט ,קרטין
 הת"י והנה שיעורו-, פרשו ולא , מדה שםשהוא
 מלא זיתא וטשח , ל-כד שמות , הין זית שמןתרגם
 קממין לו יט ויקרא צדק הין תרנם ובן ,קסטא
 אבן , שוה שיעורם וההין דהקסט והוא ,דקשוט

 דבמקום לוג, הוא שהקסם נראה והירוש' בבלימהתלמיד
 יין לת לשתית רגיל הי' אם א ל, תענית בבבליהאמור
 קסימ שתי יליף היה אין ה"ו פ"ד שם בירוש'איתא
 א קם, פסחים בבבלי יוהר עיר הדבר ומפורשרחמר
 דמקדשא לונא כמין הות היא בציפורי דהוה ,,.קסתא
 כותב וכן הוא, חד ולוג וקסתא שקסם אלה מכלינראה
 קסתא ו-כה, סל"ב , הקב )רבע( במקוםיוסיפין
 , לונע"ע

 שבאמת כ' " דף מאאמסימט' יודיש דאםוהחצ'מ
 של לכפרו והראה והין לונ מציין בל"י קסטשם

 שם מצאתי לא אנכי אבל , 244 ודף 203 דףבאקה
 רקמז
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 אחד( לונ )י הקסם את מציין "ין המצרי שהיןרק
 י"ב )י ההין את יציין שהקמט ההפך את לאאבל
 שכן ריא"נ בשם הין בערך הבאתי כבר ,-אכןלונ(

 66 דף פם"ז בכפו"פ מצאתי וכן . קמט : בערבייתורנם

 ומשקלו הקוף בפתח קסם ערב בל' הנקראת מדהשיש
 קרובה הלזו והסדה עש"ל, דרהם וחמשים מאות ונ'אלף
 דגם ונראה יסט( הרמב"ם .לדעת )מום( ההיןלמדת
 ג"כ בת"י לקרות צריכין )ואולי ההוא להקמט כווןהת"י
 בין בכ"מ לחלק לנו יש ומעתה הקוף(, בפחח קסטיןקסמא
 קסט ובין , לונ שהוא היוני לקיסם שהכונהקיסם

 שם כפו"פ )ועיין הין שהוא הערבי להקסםשהכונה
 . כן( מחלק הוא גםשכפה'נ

 נתבאר ולא בתלמוד פעטים איזה נזכרתקפיזא,
 הני ב מח, פסהים ר"י דאטר ומהא ,שיעורה

 דקא אביי ואיל קפיזא קפיזא לסיפא נהנו דירןנשי
 בחלה( החייבת שיעור בהעמה )שאין מחלה להמפקי
 ביצה ממ"ג פחותה רצ'ל מעשרון, פחותה שהקפיזאידענו
 פחות שהוא איתא ששם אלא בערוך, וכיה u~wt  ברוה,וחומש
 או , ביצה החומש בדפוס נשמם ביצים-ואוליסמ"ג
 ביצים מ"ג רק המזכירים לרבים שמצינו כמו דק,שלא
 )הקפיזא( שהוא איתא הר"ח וחומש,-ובפי' ט'נבמקים
 בחלה החייב שיעור הוא כן ואם , ע"כ מלוגנאהמקב
 בהלכות גם מצינו כי ואם להאמר נתן לא וזה ,ע"ע

 אבל , חלה שיעור בי' דהוה קפיזא חלה הל'גדולות
 קפיזא על אלא , התלמודית הקפיזא על קאי לאהוא
 דריי דקפיזא הר"ח משא"כ ינ( ידוע ותקום זמנושל
 מגומגם הוא ... מקב שהוא הלשון נם. , קמפרש[ואביי
 : וצ"ל היא שם"ם ספק ואין ,,. קב שהוא הל"לוהכי
 וכן ווילנא בדפוס והטניהים , ,., מקב ]חסר[שהוא
 . ע"ז נתמררו לא בפארישהטרל

 א צ, באב לרנמה"ג מצינו המונבל שיעורי'וברבר
 נ' מחזקת שהיתה , קפיזא נ' בת כיילא עלשכ'

 קאי, שאכיילא ומשמע עכ"ל, לונין, ג' דהיינו ,רביעיות
 , לוגין נ' מחזקת קפיזי נ' שמחזקת שהכיילארצ'ל
 בשם שם ברשב'ם פיז לונ.-והובא הוא שקפיזאנמצא
 חסר קב היא דקפיזא הרשב"ם דעת אכן , דמפרשאית
 הלכה בדבר הביא וכן קפיזא לכל לוג ג' דהיינו ,לוג
 ק' סי' חו'מ הא"ח בשם רנה אות לריא'נ פסח הל'על

 בהל'נ-אבל גם כזו קפיזא נזכרה אמת השפת]ולרעת
 סוטה , קי שבת רשיי וכ"כ [ ינא( טוכרח אינולדעתי
 רתוחי, קורממי קפיזי על א ע, גטין שכתב ומה ב,לס,
 לנ' כונתו שג'כ מסתבר רביעיות נ' מחזיק כלישהיא
 אותן שקירא כמו , רביעיות אותן וקורא ,לונין

 א' עת, ובמנחות רנו(, והערה הרש"ש הנ' )ועייןרנמה"ג
 ינא.( קבים חצי קפיזי, עשרה מכבר, הנדפס ברשייאיתא
 מצפה וע' , המקוטות בשאר כפירושו דלאוזה
 מלכיאל דברי בשו"ת וראיתי , ע"ז שהעיראיתן
 התלמיר כונת ששם לפי כן לפרש הוצרך ששםשכ'

 קבים-אבל חמשה שהם עשרונים לג' קפיזיבעשרה
 ומוכה טשמע דאם יפה עלה התירוץ שאיןמלבד
 המקומות בשאר לפרש לרש"י מנ"ל קב חצי היאשקפיזא
 עשרונים דנ' מכוון אינו החשבון גם הנה ו אחרבאופן
 העידו כבר אכן ה'. רק ולא ע"ע קב 4," בג "1,8(הם)8
 וכן , כלל לה נרם לא שרשיי אר"י ר.ה שםהחוסן

 ליתא, ראם בדפום , מחדש הנדפםברשיי

 , ספל ע"ע .קפל

 קרדיונמם פרוטות ב' שסומם, קרדיונטם ב'קרדיונממ.
 ח' שהאיסר ואחרי , קדושין רישירוש'

 1/4 פרוטות ב' שהוא הקרדיונטס הוה , ע.עפרוטות
איסר

 נמצא רביעיות )4"12(-מ"ח הוה שבהין ואחרי . ירחם כ"ז הוא מצרי מים רביעית טשקל הרמב'ם לרעת כירמס(
 מזם שינוי משום הוא אולי ביגיהם אשר הקטן וההפרש דרהם, 1296 )27.48( הוה מים ההיןשמשקל

 ממים._
 ז"ל רנ(

 ביעי ותלת ארבעין רהאוי , בדבצרה כולי ור' מקוק רהאוי ברפירי קפיזא , חלה ממנה לאשושי רמחייב' עיסה ושיעורבעה"ג
 דהאוי , בצרה מעיר כולי וד' מקוק אל שוה )-הוי( האוי , פירי ששמו ממקום דקפיזא הדברים ופירוש , ע"כ , דבעיתאוחמשא

 הנקרא ממקום wttep אל שכונתו וכ' , רהאוי ברפירי קפיזא קרא אמת nee ובעל . ביצה וחומש ביצים מ"ג אל שוה דהוי(),
 )רהאו' קאי אלמטה ונאמת רהאוי( ,בדפירי ארלעיל "דהאוי' שדי דהוא , בקריאתו דקדק לא ובמחכ"ת , ע"ש "אהוי' או"האוי"
 ולמוכר מכ.ר א' יפח עין חקינו רבנן ואתו חלה, הדא אלא מפריש לא אגנא בחד קפיזי כ' דלש והיכא הה'ג: ז-ל רבא( ...(-מקוק
 , סאין כמה איתא חלה הל' ראו נוגהלכות גריווי ה מ כ דלש דהיכא .. חו"ל בחלת אבל ... אזי בתלת והנ"מ , ממ"ח א'בשוק
 כ' וכי , לחלה מס' א' בעינן רמדאורייתא שסובר , דבי'1 בש"א ופי' עכ"ל, חלה, חדא אלא מפריש לא , עיסה בחרא גריוןוע"ע

 לבעלת ויכ111 קפיזא סחם יזכיר דאיך , דחוק פירושו אגל , עש"ל , לוג היינו חלה וחרא קפיזא( לכל לוג'ן ,ג' לוג ס' הםקפיזי
 דגריו בכל נזכר לא ולוג , ללוג 'כוון חלה. .שבחדא איל איך גם , לוג ,7 ,9 בת היא זה לפני שזכר שהקפיזא אחרי , לוגיןג'
 היא ררישא הקפיזא כמו דסיפא שהקפיזא מסתבר ע.כ , בזה שם בעצמו נדחק כאשר לפירושו, קשה בסיפא חלה. "דחרא לישנאגם

 כמה : בסיפא נטו קמיני כטה : קפיזי כ' במקום שצ"ל הייתי סבור ,ואנכי בעלמא למשל קפיוי" .כ' ותפס , בחלה החייבתמרה

 איתא שם , ראו בהלנות גם אכן - גריווי ה ס ג דלש היכא : איתא התם שגם א' סי' הגאונים מן פסוקות בהלכות ועיין .גריווי
 להפריש די , חלה שיעורי כטה בה ויש הרגה גדילה העסה אפילו שמדינא וכונתו המפריט(. כל לשבש עלי וקשה , כבי,יםעשרים
 תרומה תרימו וחלה עוגה, חלה ופי' : קלא ס" הגדל גהפררס דאיתא וכמו שהוא כל אם שיהי', כמה החלה שיעור 1יהי' אחתהלה
 יפה לעין ביצה 1,8( : ) בעשרון מב"ר א' או , ריד הערה ועיין ע"ש , תרומה לשם תרימו העוגות מן אתת עוגה חלה הכיקאמר

 לבעה.ב מכ"ד א' העיסה סכל להפריש צריכין מדרבנן אכן רא(. סי' יודיע נודבי-ת ועיי' בשוק למוכר ביצה( 0,9 )= ממ"ח וא')לבעה"נ(,
 להאריך המקום פה אין כי בפנים ע-ש ביצים, 18 20"0,9 ,היינו בשוק למוכר ממ"ח ואחד ביצים( 86-1,8.20 קפי,י מכ')היינו
 אחת אלא חלה להפריש חייב אינו מאין ה מ כ אחד בנלי לש אפילו ג"כ שכ' שם הגאונים מן פסוקות נהלכות ועיין - .בזה
 להפרסים גם כ' המדות על צק"ם וע' רנא-י - . לשוק למוכר ביצה 0,9 ואל לבעה"ב גיצה 1,8 אל רהכו:ה מבוארוהתם
 קב חצי בת קפיזההיתה

_( 
 ובזה לוגין, לג' נחשבה תלתא, נודשא משוס אך , לוגם ב' רק מחזיק תוכה הי' באמת ואולי לוג( ב'

 - קב. הצי רק הקטינא היתה לא המדות את גדשו שלא דבמקדש הנ"ל, רש"' דברי ליישב אפשרהיה



סבקרם-קשיתא
 xo8p&yt~as מליו"ר, קדריונטם רב'מ נרצת ממחבר ע"כאימר

qnadrans,קונטרונק וע"ע האיסר, רביעית והיינו רביעית 
 - . בזה שונותנוסחאות

 בלקן לקן שריא בקרט קיט קרמין. ובל"ר .קרם
 מאתים לו הוו ,,, חד ה"א, פ"ד ב"מ ירוש'אסור

 ירוש' קרם חד נחסרוני' ,,. לו ומלוין ,,, דינר חסרזוז
 רבע ופירושו רביע qaartus מל"ר ינב( הליז פ"חפאה
 ה"נ פ"נ שקלים ירוש' איתא וכן , דינר דהיינומלע
 שם במשנה שנזכרו שהדינרין פירוש , קרטיןרינרין
 קורסים הגרסא סלע ע' ]ובערוך סלע רבעי קרטיםהיינו
 קרובה ויותר ישרה נוסחא והיא , הקוף אחרי ויועם

 איתא תשא פ' והזהיר ובא' , הנ"ל הרוסיתלהמלה
 להמלה שכינתו בהערה מבע בע' הח"ק וכ'קופרין
 מה פירש ולא , עכ"ל ארבעה שפירושה qnataorהרומית
 רבעין לארבעה הנונה ואולי , זו למלה א"כהכונה
 דהיינו והשמ"ק( התוס' בשם שהבאתי מה רובע)ע"ע
 קנמירין איתא פ"א שקלים עוז ובמגדל . דינרנ'כ
 , והזהיר בספר כמו , קיטירין וצ"ל היא ס"סואולי
 היא עוז, המנדל שלגרסת המטבעות, על , הח'צודעת
 בת וכבדה גדולה דרכמא ורצ"ל qu~utarinsהמלה
 והח"ל . נראן[ 64,22 בת הררכמא לאפוקי נראן 2"ט/'
 סלע (~qaart) רבעי הנ"ל( )דשקלים קרטין דינרין עלכ'
 מלע שהוא כ' הנ"ל( )דפאה קרם חד נחסרוני'ועל

(xspdrtov)נ"ש ד' ]שמשקלו חרוב של נרעין דהיינו 
 ועיין ביניהם, לחלק טעמי' אדע ולא סנ[ דף כפו"פעיין
 . רנבהערה

 דאיתא הא גם הערך לזה חבר קירמין בע'והה'ק
 קרטין שני אפילו לבונתה מיעט סיפ"א מנחיתבתימפתא
 אפילו שחיסר והלבינה הקימץ רש'א , ]ררייכשרה
 משקל שהוא ראי' כל אין מהתוספתא והנה פסול[.כ"ש
 איזה קטנה חתיכה שפי' דאפשר עש"ל( , )דינרקצוב
 לבינה של קירח א לה, ע"ז חלתית של קורם כמו:שתהי'
 את הערוך שפירש א לב, ע"ז דם קירס א מנ,סנהדרין

 להכריח נראה ולי , קמנות חתיכות דהיינו אלהכל
 ממנחות הם קצובים משקלים הנ"ל דתיספתאשהקרטין

 אחד קירס ע4 ועמדה חסרה ת"ר התם דאיתא איא,
 קירת על רש"א דר"י כשירה קרמין שני עלפסולה
 מתיספתא ע"ז והקשו . פסולה מכאן פחית כשירהאחד
 פסיל כ"ש שחסר ולבינה קימץ רש'א רתניאהנ"ל
 פירוש הי' יאת פסיל. כ"ש שחסר לבונה קירט תניותרצו
 , שתהי' איזה תהי' חתיכה בכ"מ כמו כאן קרםשל

 יש דהתם שלהקרט ועכ'ח ? שחסרה לומר שייךאיך
 הקרט הוא ואולי שיעורו, נדע שלא אלא קצוב,שיעור
 , דינר משקל שהוא לאמר אבל , לעיל שזנרנוהיוני
 על ]והתימא ראי' אין משם נם הח"ק, מדברי שמשמעכמו
 ראי', קצת ממנה יש דעכ'פ , הגמרא את ששבקהח"ק
 , ככתובן ראי', כל אין ממנה אשר התוספתא אתוהביא
 כקורמא א קה, חולין ב יז, עירובין דאיתא הא דגםונ"ל

 בטרא השני( )במקום קירטא וכי הראשון()במקים
 בלתי שיעור על כי , קצוב שיעור לאיזה הכוונהג"כ
 כי עם כקורמא או קורטא כי לאמר שייך לאקצוב
 באמת איתא שם בעירובין בר"ח אכן , הדמיוןוכ'

 יהושע לנ-ים בראשית בתנ"ך נ'פ רק נזכרת ,קשימה הדמיון,- סימן בלא בכוראקורטא
 לכה'פ , ר'ע ולדעת מב-א, איובכד-לב

 ואונקלס ע"ע, , טעה היא רנג( ויהושע דבראשיתההיא
 כבש דהיינו , חורפין חורפא תרנמו איוב ותרנוםיב"ע

 כבשים נ'כ שהוא נקיין הסורי תרנם וכן ,כבשים
 המת"כ עלי' רמז , הערוך גרסת לפי פע'מ בב"רוכ"ה

 אפיק ואמר , למרעי' )כבש( אמרתא הדא אפיקשרצ"ל
 נם הגרס' כן היתה ]ואולי יגג-( למרעי' קשיטההדא
 בחינרא שכן : וישלח פ' שכ' וזה , טיב שבל בעללפני

 תנראי צ"ל קשיטתא-ואולי לכבשה קוריןדערבאי
 בפי' יכ"ה , שם[ ותיקונים בהערותדערבא-ועיין

 השבעים שם( )בבראשית תרנמו וכן לאיובראב"ע
 שלדעת הרי agilns והקורקונדנציא והוואלנאטא"ען,נ
 כבש או דקרא פירושא ויהי' כבש, פירושהכילם
 הי' המטבעות מציאת קודם הקדמונים בימים כימטש
 או , רכישם עקר שהי' מקנה בחליפי ומתנם משארוב

 הר"י שהביא כמו , כבש צורת עלי' חקוק שהי'מטבע
 ואמיו.ער, בוקסטדארף בשם תקצ'א לשנת בבבה"עפלעש
 בן . לנר נתינה ועיין ינד( הצורה שם על כןונקראת

 הרמש'ש ולדעת , צאן צורת הי' קיפרים מטבעוהעל
 לפי קשימה הטעה נקראת שם למדרש הרש"שבחי'
 א יא, בכורות שאמרו כמו , הכבש כערך אז שיי'שהי'

 )היינו דנקא בת חטאת א טח, וזבחים דנקא בתפטריזא
 המו"ל מעיני נעלם כפה'נ וב"ז , ע"ע( . מעהשיה
 ההערות שכ' בשעה , משלי על אברהם ברכתספר
 עוד במדרש ע"ש,-ויש , הספר בסיף דברלראש

 הד"א נרעין, ופירוש מל"ס קזטיירזא. יבל"רקשיותא. לכאן.- ענינם אין אך זו, למלה אחרים.פירושים
 , ומריח דקשייתא קבא חד דתטרי קביתרי

יומא
 עליו הקשה ובתו'ח חשוב, שיעור שרינר לפי התוי"ט כ' דינר חסר זוז מאחים לו היו מ.י שם בפאה דאיתא הא עלרנכ(

 ואם לקושיתו. מקום אין כאן המבואר לפ' אבל מועט, דבר אדה הוא שקיט דסבר והוא עשיל, קרט תר :חסרוגי' דאמר הלז,מהירוש'
 הו"ל, הירוש' ,של קיט כ' 93( דף ,ריוו מ"ר בפ' הכפו"פ וגם בהים( לקטן ועיין מועט דבר ופירושו חז"ל בדברי קרט ישכ'

 להבפ..פ מ:.י אדע לא ובאמת כן. מפרש איזו אם התוי,ט על להקשות אין בכ"ז , ג"ש ר' שהוא מבואר ושם "ו, בפ'פרשנו
 ומה ג.ש( י-ב בנ 96,51( עכ.פ יה" מרינה דינר שהוא :ימא זראפילו דמת:יתן הדינר ביהוא מסתבר ויווצר , דג-ש רק שהואלפרש
 שהוא ברה'ע פי' החזל שגם בפנים לקמן ועיין , מטבע שהיא קצת משמע וכירוש' , משקל אלא מטבע ה" לא שלו שהקורטגם

 האחרונה קושי' תקשה לא ולפ.ז זוז( איזה ביאר ,ולא זוז חצי גם בליס :קרא שכן כ' אכן , ,דג"ש( הרובגרעין
 עור._

 עיין רגג(
 ועיין ר:ר( - בפסס. להלן הנזכר פלעש מהריי מהח' :ע-ם וזה רנ;-( -_ . פע"ט לב"ר הרש-ש בהגהות רמ'ש הרבבדברי
 ע"ש לרעתו נקראת פיס המטבע שגס פולסא ש"ע , עליו חקוק שה.' 151צ צורת ע-ש הוא זוז השם גם שלדעתו זוז ע'במוה'ע
 - . איכת'רא 1;"עהצורה
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 א, מם, לולין במרה דאשתכח קשיתא דדיא ב עם,יומא
 מבסלע יתר כשרה .,, כסלע נקדרה א נ, שםואיתא
 קשייתא תלת דעיילן אר"י מכמלע יתר וכסהמריפה
 הנשאר אוכל )עם בציפה רש"י( תמרים,)גרעיני

 וכ' ברווחא ציפה בלא , בדוחקא רש"י( ,סביבותיהן
 תמרה של נרעין ששיעור אומר אתה נמצאבדה"ר
 %12( מן פחות )והייט מפח תשיעית בערךהוא

 הפוסקים כרעת שחושב פשומ וחשבונו עכ"ל,והתבונן
 ..י---ץץ/ לו ויצא שלישמפח, הסלעהואשרוהב

 ,ך-1/ק-ין/'-ין , בזה לההבונן מה ואין מפח,תשיעית " נוה. נשרה וו אחר ,יש'וסיןנהוו'יה
 יין מעם הוא הבנתו לפי שנם מלכראבל

 , מסלע יותר הוא קשייתא נ'עליית
 א ג 1 שכונת מנ"ל אדע לא מפח(, משלישאו

 //'--TT- דלמא בשורה, כרקיימי דעייליהתלסור
 כוה* בחצובה כדקיימי דעי"ליכונתו
 נ=0,15 )עבי'( הקשיתא קומרויהי'
 נימא ואפילו רנה( בקירובמפח
 כדקיימי דעיילי התלמודדכונת
 כזהי כשתמתח דהיינו אפשרבשורה
 מדוקדק( יותר לפ"ח )אפילו עדייןויהי'
 מפח 14ל(בנ

 רנה-ו_
 שאין לי נראה כן על

 יוד"ע שו"ע עיין להקל- שיעורי' עללםםוך
 שם,- הנר"א ובביאורי ו' סעי' מאסי'
 אר"י יעקב רי אטר גודל.ק,טר

 גודל קשר מלא השפה()הציציתמן
 עם הציפירן שיעור : רש"י וכ' א מב,מנחות
 מראשו הגודל באורך שמודרין רצ"ל הקשר, עדהבשר
 אורך דהיינו כ' לז סי' ובפרדם , )הראשון( הקשרעד

 אצבעות כשתי ושיעורו הפרק עד הציפירן מןהאצבע
 הראב'ן בשם י"ג מ"ק מ'ו סי' יור"ע הש"ךוכ"כ

 וכ"כ , אצבעית ב' הראשון הקשר עד הגודלשמראש
 ]וכ' נודל של העליון פרק : ח"ב ציצית הל'בעהע"מ

 אדע ולא . לציפורן הסמוך קשר הנאון בתשיבת :עור
 כדעת והיינו לציפורן, הסטיך קשר עד הנאין כינתאם
 עיין , הקשר לרוהב שכונתו או הנ"ל הנאוניםכל

 קשר ]עד[ שהוא בש"ג הובא הראשון ריי ודעתלקמן[,
 גודל קשר טלא רגמה'ג וכ"כ גודלין נ' והואהשני
 אצבע כאורך רנה--(.~דהי31ו גודל של השני קשרהייני
 אלא הנודל ברוחב שמודדין התוס' דעת אכן ,נודל

 ר'ם בשם כ' והטרדכי מרחבו מקים באיזהשנמתפקי
 שהוא מראשו חיא הנודל רוחב במקום לשערשצריך
 בחלק בב"א )ועיין סתומים הדברים ועדייןקצר.

 הבאתי ולעיל , בזה( שהאריך מה מ'ז סי'התשובות

  הסמוך נידק קשר שהוא נאון תשובת נשםטבעהע'מ
 . מקום אותו לרוחב כונתו גם אולי ואשר ,לציפורן
 ורעמי' רשע רעת א( רעות:  הרבה בזה נמצאוובכלל
 , אצבעות ב' ושהוא ,  הקשר ער הגורל  מראששהוא
 הראב"ן בדברי כדמפורש , ראשון  קשר ערוהיינו
 נוסחא שהביא ב' אות קכז שאילתא שאלה העמקועיין

  בפירושו ונתקשה  באצבעי',  נורל קשר מלאבשאילתוה
 : וצ"ל הב' להפריד רק צריכין ולדעתי , הספריםושבש
 תועפת )ועיין כאצבעים : שצ"ל או אצבעות שתי( )יב'

 כדעת והוא כן( תקן הוא שנם יב אות תא סי'ראם
 ופחות מב' יותר שהוא מהריב'ח דעת וסיעתו,-ב(רשיי
 ,  גורלין נ'  שהוא ראשון ריי דעת אצבעות,-ג(מג'
 כמו הב"י, קושית מעליו תמיר )ובזה בו הכל רעתוכ"ה

 ג' שהוא הרי"ל דעת  יא(,-ד( בסי' לארץ  המאירשהעיר
 קרוב שהוא ,  והת קמיצה אמה : זל"ז הממוכיןאצבעות
 ב'לשיעור

  גורליור-"
 שוכרנו  והמונרכי התום' רעת

 חשיבה ובשערי , יא סי'  או"ח בב"י ב"ו  עייןלעיל,
 כתב הציצית הרחקת ולדין , שם החייםובארצות
 קמיצה אמה דהיינו כה*י"ל לנהוג שיש. החיים,בארצות

 )של הקצר במקום דהיינו כ' ש"צ בשם ובש"ת . ,זרת
 אנשים שראה שכ' בב"י ועיי' , הללו(אצבעות
 , קמיצה אמה אצבע : הסמוכים אצבעות בג'שנוהגים

 , שיסמכו מי על להם ואין , הוא שמעות עליהםוכ'

 זרת להם  שנתחלף אלא , הרי'ל על סמכוולדעתי
 ב' רק הוא נודל קשר  שמלא  רנראה נ'יברה"ר - . עבאטב

 בדל"ר ס"ת גליון שיעור במנחוה אמרו שהריאצבעות
 "כמלא אמרו ובירוש' , אצבעותי ב' רוחב ריוח"כמלא
 אצבעות ב' והוא , נורל לקשר כונתו שע"כנודל"
 וכ' , והירוש' הבבלי יחלקו ולא השיעורים שישתווכדי
 לא נודלין( ג' הוא גודל דקשר )שכ' דלהשמה"געור
 למלא הירוש' של נודל כמלא בין שמחלק דאפשרקשה
 אמצעי אפרק קאי גורל דקשר , הבבלי של נודלקשר
 שהוא שסובר הריב.ח על אכן , אצבעות ג'דהוה
 , והירוש' הבבלי להשוות קשה מג' ופחות מב'יותר
 . אצבע הוה ברחבו, הירוש' של גודל מלא מפרשראם

 אבל , עש"ל , כתלטודן דלא וזה , וחצי שניםובקשרו
 הירוש' , גודל שמלא , גודל ערך שהוכחתי מהמלבד
 ולא והם"ם הבבלי של נודל רוחב והיא , ברחבוהוא
 קשה מה אדע לא לשיטתו גם הנה , ע"ש אצבעותב'
 יסלא , נודל בין שמחלק אפחד הא , הריב"ח עללו

 שמלא וסובר )כשה"נ( נודל וקשר נכדעהו(נודל
 אצבעית ב' שהוא , ראשון פרק עיד הוא הירוש'נודל
 פרק ךאו האמצעי פרק עד הוא דמנחות נודלוקשר

 ואין , מנ' ופחות מב' יותר שהוא חד( הכלהשני-ני
 קמ"נ סי' ח"א המבי'ט טד.-אכן עליו קושי'שום

 (1י

ף

י
ע-י
 שירחיקוצריך

דחה
 : ט וי מ =ב נתו יהי' ק., עם הקטנים העיגולים וקיטי' מ, עם הגדוף העיגול קוטר את נסמן אם כירנה(

~avsS)  
  או

 . יותר( מעט ,ועוד בקירוב טפח 0,16 0,464(בם ח /1 קו-) יהי' טפח, נן4=ש/י שלפנינו שבנדון י046 )בקירוב(. 0464 . קו-קכי
_ 

 =ב או נק ק2/71י 4 =נ _/122 הסובב )בהחשב התמונה כ5 טכס יהי' ק עם תקינים העיט5ים קוטרי את נסטן אם כירנה-(
 מ4ה(=ך0,14 )ב=40ז ק גסצא ספח, שהיא הקרירה אל שוה וזה .ק60,7

 יפח._
 ב נ, נזיר מפורש רכן 11 רעה מסתכר ולי רנה..(

 - . שני קשר בטדל שהוא , רפט( הערה )עיין האצבעות עקרי הם האצבעותרקשרי



סנרביע-רניעית
 , לזה סמכים המציאוה שאין מפעם הריב"ח דברייפה
 רק הוא הגודל קשר )אורך( שמלא ומצא מדרני

 המבי"ח קושית והנה - וחצי, )גודל( טאצבע יוהרמעם
 אצבעות ב' דהוא שכתבו וראב"ן רש"י על גםתקשה
 הדמיון כ' עם כב' שכ' ליישב יש רש"י דביי כי)ואם

 שכונה יהנראה , קשה( הראב"ן על אבל ,.והקירוב
 יש וקצת , לגודלין ולא , מהם לאצבעוההראב"ן
 ובסיף- הגדולה" "אצבע נקם דברישא מהא זאהלהכריח

 רפ"ג(, סי' יוד"ע הב"י דקדק )והני מהם אצבעית",ב'
 אוטר ומעהה -- , בו ~I?tY ח"י הראב"ן שאין ליוצר

 האמה לכוון ח' סי' י"מ כלל בח"א להרב סעיי'ומרא
 ובעמודי , לגודל( )ולא פשום לאצבע הראב"ןרכונה
 דכונה ראי' שום בלא למוחלם הפס ט' סי' או"האש

 ולפי , תמוהין שדבריו הח"א על וכ' לנודליןהראב"ן
 על נ"כ כ' הפ"ם אכן . כן הדבר אין שכהבתימה

 מפורש מצא ואולי , גודלין שהם הראב"ן שלאצבעות
 - . נה"י הספר שאין אמרהי וכבר בראב"ןכזאת

ר*
 ב"ב , ברביע מחמשה אחד ז עוכלא הוא יכסהרביע.

 הרשב"ם אכן )ילוג( הקב רביע ופירושופם,ב,
 yqp' ברובע, מחמשה אחדנורם

 רביעיה פירושו ותהם , בטו"ג כ"פ נזכר *רביעית
 שבת בירוש' אמרו וכן , מדברי ונחלוג

 רצ"ל באימלקי, רביעיה,,, ישנו שאמרו כוסוה ד'רפי"ח
 כלים במהניהן ראיהא כמו מדבריה שהיא איטלקיתסדה
 רביעית אר"ח קם,א פסחים , ובנמרא -. , מי"אפי"ז
 אצבע וחצי אצבעים ברום אצבעים על אצבעים הורהשל

 ובנוהל מעוקבים,- אצב;וה 10,8 דהיינו , אצבעוחוטש
 אצבעות ששה שהוא כ' יצחק ובפחד בסוגי'-, שםכטבואר
 וק-א טעה והמו"ל י' כתוב שהי' ספק ואין חומשא,ותרי
 ופשט וב' קרא והוא וד' כהוב היה וכן ששה, ופסםו'

 חומשא, וארבע אצבעוה עשר צ"ל: וכיוהרי
 הסים מן רביעיה משקל ורש"י הנאוניםולדעה

 או )בקירוב( זוז וחצי י"ז הרטב"ם ולדעת , זוזכרה
 לוג ע' עכ"ז , מצרים דרהמי הנקראים כספיםכ"ז

 נתחי דם רביעיה לאת שבה שאמרו, מה ועלולימרא,
 אחת רביעית אלא בו שאין אדם ה,א וסיפה ,לכם
 שבלב הצלול שדם רביעית ע' הערוך כ']רסן
 ניטא ואי , ע"ש לוג רביעית שהיא כספים ב"ההאדם
 יהיו סצריס( דרהסי )י הרמב"ם של לכספיםשכונתו
 לדינרין, כונתו ואם זל"ז, קרובים הרמב"ם ודבריעבריו
 אכן . ורש"י הנאונים כדעת דעהו יהי' , כסףע"ע
 הוא דם שרביעיה ר"ח בשם כהבו שם מיפה ,התים'
 עעה"ש, הערוך, של אחדים בדפוסים וכ"ה סלעים,כ"ה
 הביא השים ובגליון מאד. גדול שיעור , זוז סאהוהוא
 זוז נ' שהם נליל לסלעי שכונתו , שלום בריתבשם

 רובע רוגע כל העמוד סוף ב פט, ב"ב הרטב-ם וז"לרנו(
 הוא הנ"ל דרביעית שמפרש היינו לוי רויע כ' רביעית רובעדדה
 לא אם אדע ולא , הכי דמפרשי צאן דטועים שכחבו רביעיתעל

 את דחה והוא רש"י, פירש שכן כתג הריטב"א, בחידוש, אכןואש,

 , לדנ או לציר הירוש' לשיעור מכוון והוא ,יהודא
v~vהר"ח שכונת כ' הוא שגם חוה"ש ]ועי הנ"ל- לונ 
 סדינה סלע הוא גליל סלע לדעהו אך , גליללסלעי

 דם הרביעיה משקל יהי' חשבונו ולפי - צורי סלע8/ן
25/81ן

-  
 כזה קטן ושיעור זוז, 12,6 או צורי סלע 3 8/נ

 לשיעורו, סמוכים להביא הי' אפשר האמנם שטענו,לא
 , נ"ש צ"ו הגאונים לרעת הוא הזוז משקל :והוא
 הערה )עיין ג-ש צ"ח הוא הרסב"ם לדעת מעוקבואצבע
 "98( 1ש10 יהי' אצ"מ, 10,8 היא שהרביעיה ואחרימא(

 )96/"1058( ויהיו זוזים על נהלקם , ג"ש 1068,4ט

 בחוה"ש הרב של לשיעור קרוב והוא זוז 11,026=
 עשיר הון )ועיין המים טן כבד שהדם נימא איובפרפ
 הירוש'( עיח הלז מחשבון שהמה מה דפאה, ט"ופ"ו
 החשבון אין הנה ע"ז, העיר לא שבתוה"ש מלבדאבל
 דהיינו טשיחיה שעורה גרעין דומה דאינה , נכוןהלז
 טעגילה כמו והוא ארכו בכל שוה שתיו מדומהג"ש
 בוונג )שלה טבעיה לג"ש , המדידה מאופןכמובן

 כמו לקצוהיה יצרה והולכה באמצע שעבהבמשקל(
 והשעורים הטים משקל אין נם . הנ"ל הערה עייןקנוס
 כערך זל"ז שערכם וטצא בהו"ע הרב נחן וכברשוה
 טשקל סים נכנס ג"ש 160 שסדר בכלי כי 16 אל22
 22/161"11,026( מים הרביעית יהי' הלז ולפיית נ"ש,220

 הרב משיעור יותר הרבה והוא , )בקירוב( זוז 6,16נ=
 לו ויצא יותר דקדק שהןטב"ם ספק ואין ,בחיה"ש
 הרמב"ם ולפ"ח , לרביעית זוז 17,6 האמורחשבונו
 . וחשובן צא בקירוב 189 אל 220 כערך זל"זערכם
 כתב : בזה"ל כהב תשא פ' הזהב ברביד מצאתיאבל
 משקל והוא דם רביעית שקלתי ר"ת בשם מקלטנעיר
 שהוא השקל מחצית שיתנו הבחוב ואטר , סלעיםכ"ה

 עכ"ל טחסשים אחד שהבינוני הנפש מדםהרומה
 לסלע לא כונתו שאין ודאי הריח לשון ב"ז ואםרבה"ז,
 כ' בן הורה של לשקל אלא צורי לסלע ולאגלילי
 שצוהה השקל מחצית יהי' לא הכי לאו דאי ,מעה
 סלעים ב"ה מן מחמשים א' מעה( י' )י התורהעליו
 אינו השקל מחצית של הם;ם ואולי - , הדםניסקל
 דברי יסוד על בנה אשר סקלם להעיר אלאלהר"ח
 - , בו לעיין הע"מ בידי וא.ן ,הר"ח

 דהר"ם הביא מ"ח ם הרומוה שלמהובמלאכה
 וכ' סלעים, נ' הוא ציר או דנים שרביעית בפנה"נכ'
 צריכין סלעים ב"ה צ"ל אין שאם ולענ"ד : ע"זהוא

 כדי כן כ' שכפהינ ע"ש * גלילים סלעים נ'לפרש
 נפלאים דבריו אכן הירוש', שיעור עם שיעורולהשוות
 כ"ה רק הוא שרביעית לנו יצא מהירוש' שהרימאד

 סלעי נ' אבל יהודא מלעי וחצי י"ב או גליליםסלעים
 ססתנר ויותר , שמענו לא יהודא סלעי כיה אונליל
 לא כי )ודע להירוש' מכוון והחשבון דינרין נ'ואצ"ל
 ונראה , משמו המ"ש שכ' הלשון שם בהר"םטצאתי

 ב סט, עירובין ורש-י , הלוג רביעית שבגטרא רביעית וכל:קב
 ויעמוד ד-ה שם תוס' ועיין קפינה( וע' רביע ע' )עיין הקברובע
 את זכרו לא הכבור שטפני או , הללו רש-י דברי לפגיהםהיו

 ע"ש,- התוס' שדחו כמודבריו,



יביעאה-רבעת128
 , בדבריו( יש סופר מעות איזהכי

 כולן רבעים. רבעי, ובל'ר . בל"י רבעא ,רבע
 רביעית עפ"ר ומציינין רביעי חלקפירושן

 קמח רבעים ז' כמו טדבריוה מהן שלם( )לוגהקב
 ה' כסו ציפוריוה ומהן פנ,ב עירובין בחלה חייבהועור
 כיוצא והרבה ס"ו פ"ב, חלה בחלה חייבים קמחרבעים
 ריבעא פלגא קבב שבה דאיהא והא . בסו"גבזה

 התם דאיהא הא וכן , לוג חצי רש"י פי'לנילויא
 ריבעא דמפרש והיינו , לוג פי' לכספים אפילווריבעא
 לעקרבא רביעאה ההם דאיהא הא אכן , הקברביעיה
 גורם שהוא אלא , שם מוכרח וזה , לוג רביעיהפי'

 - .רביעהא
 עור )של . שיעורו ונסה איהא קמ,אובשבה

 וכסה קמנה משקלת בו לצור כדי שבת(להוצאה
 דפוסבדיהא, דריבעא ריבעא אביי אסר הטשקלה()שיעור
 הממפתה בטשא )יהא וכסה איהא נ קה, בב"סוכן

 דרבעא רבעא אביי אטר הראש( על להניח אסורשיהא
 דריבעא ריבעא שם שבה רש"י וכ' ,דפוטבדיהא

 רביע ה-בעא רבעא שם בב"ם וכן ליפרא,רובע
 הוא דריבעא" "דריבעא כונתו אם אדע ולא .ליטרא
 או ונף( ריבעא נקראת שהליטרא והוא , ליטרארובע
 שהיא קטפרש לחור )דפומבריתא( ריבעאשמלה
 א' )"1/י( דריבעא" "ריבעא ותהי' רנו.-( הליטרארובע
 נם שכן האחרון לפירוש ראי' וקצה , בליטראסם"ז

 הליטרא. רובע דפוטבדיהא ריבעא כ' שם שבההמאירי
 והרסב"ם * שיעורה נמה פירש לא רש"יוהנה

 טשקלה לצור כדי כ' ינו..י( הי"ד פי"ח שבההל'.
 דבריו, שפירש סי ראיהי ולא , שקל שטשקלהקמנה
 יהי' הנה , הקדש לשקל בשקל שכונהו נימאואם
 נדע ולא )קלים( זוז ס"ה או , שקל ט"ז השלםמשקל
 לשקל כונהו שבשקל אפשר אך - , הוא סשקלאיזה

 הוא זוז ל"ג ~2( )16 השלם והטשקל , זוז ביהלסודי
 טמהם מעם קלה דפוטבדיהא הלימרא והיהה ,ליטרא
 , בקירוב זוז ל"ה לדעהו שהיאליטרא

 דפוטבריהא ריבעא האטור אחרי שםובמאירי
 לאמר וקשה . בשקל ושיעורה סיים , הלימיארובע

 )והליטרא שקל רק היא הלימרא דרובעדכונהו
 , דריבעא" "הריבעא תהי' דא"כ שקלים( ד' -השלמה

 על שב דושיעורה עכנ"ל , מאר קטן סשקל ,)116י(
 דהריבעא ומפרש דריבעא, ריבעא דהוא בגמראהאטור
 שקלים מ"ז היא הליטרא אבל , שקל הואדריבעא

 זהב בדינרי קנים שעמדו מעשה 1 רבעתיםרבעת, - . הרמב"ם כדעה זוז,ל"ב
 ... בדינרין שיהיו עד אלין לא ,.,ארשב"נ

 קסי,א ב"ב סופ.א כריחות ברבעתים קניםועטרו
 דינר חצי היינו רבעהים : רבע ע' הערוך וכ' .וש'נ
 אלא רביעי דלהוי רבעתים קרי הכי טשום ולא ,בסף

 רבעהים רינר לחצי קירין ובלשונן הברייהאשבלשון
 הרב.ם(.,. טשקל על ל"י הוא שרבעתים שסובר)נראה
 היבים הוא שרבעתים )רצ"ל סלע של רבעים ב'פ"א
 שהוא שנים( הוא רבים ומהם , ע"ע , רובע רבעמן
 קנים, ב' קנים שטפרש ומשסע . שנשבע כסו דינרנ'

 דינר רבע הראשון פירוש לפי האחד הקן יהי'וא"כ
 והרשב"ם שלם. דינר .דהיינו סלע רבע השני פי!.ולפי
 מנרי נה"ב יומא והתו"י שם ב"ב והשמיקוהריס'
 דינר רבע פירושו ורבעתים וקן קן כל פירושושקנים
 ב' כ' שם כריהוה ורש"י . רבעהים( במלה ש"נ)וע"ש
 קן והיינו - י,נ להלן ווכ"כ דינר רביעית בשניקנים

 שהקן לקינו רובע ד"ה מ"א להלן וב"כ דינר,ברביעת
 ל"א , דינר[ רבעי ורובע רבעה וספיש - , רינררובע

 וניוסא , גנז( חצי איזה פירש ולא חצי, לשוןרבעתים
 שיש קאמר,,, פשימ. וזוזי חמאת דטי זוזי די : כינה,נ
 דמי והן צורי( זוז חצי זוזי ר' )והוי צורי בזוז סהןח'

 "ברבעהים" ביום בי קנים עמדו דתנן אחתפרידה
 שמובר נראה , גנז.( - צורי" דינר "חצי הוא"והרובע"
 קטא כלישנא )היינו דינר "חצי" הוא ורובעשרבעת
 ב' והוא ל"ר הוא דרבעהים שסוכי רק בכריהות(שלו

 . פרירות( )ב' שלם לקן שלם( דינר )דהיינורבעיוה
 ~ולפני רש"י כדברי אתרה כונה ל"טהרש"אאכן

 רש"י בדברי אהרה גרסא כפה"נ היתה שםההוס'
 ברבעתים ביב קנים ועמדו ... דאמר משום רש"י פי'וז"ל:
 דבעי פירושו מהוך 0שטע חמאה דסי הם זוזיוד'

 דינר שזהו שלסי ,נרובע עטדו הפרדים דשנילטיטר
 0הרש"א ועיין קשה שלם" "ברובע והלעסן -צורי

 שצ"ל אוסר הייתי 0סתפינא ולולא ינו..( נזהשנדחק
 וברה-ש . ינו.---(ן הערוך של השני וכפי' סלעברובע

לא
 הקג. רגיע כמשקל שטשקלה hS' ריבעא הליטרא ונקראת לוג ע"ע הוא הר קב( 41/' והלוג הליטרא דמשקל לשטתו ואזילרנף(

 בהל' רבויי.( . שבשמינית משסנה א' על א ה, בסוטה רבריו לפרוט זה נעין ונכתבתי מה ריג ובהערה יוכלא בע' ועייןרנוי.ן
- ? למה ארע ולא דאבי' הא זכר לאתפילין  ר"מ עיין כ"ש. ואפילו יוקא לאו דרד-ר ומפרש רר.ר ואפילו שם גורס ואול' 

 שם._
 שאינו ודאי דינר רביעית ב' קמא כלשנא רש.י שכ' מה אבל הערוך של קמא כלשנא והיינו דינר לחצי שכונתו נירא ואפילורכז(

 גרש"י איתא הערוך פירושי : כ' ובעה'ש לסלע. רבעים ג' שכ' הערוך, של השניכלשון
 לכריתות,_

 לו. נתחלף גרינר סלע וגמחה
 וכן דינרין ח' דהוי צורי ע ל ס רבע שהוא דינרין כ' הוה והפרידה הקן צורי ע ל ס חצי היינו זוזי ד' רשיי פי' : כ' ובתתירנז'(
 נצרך בדגריהס טהד"פ אין אם ע"כ עליהן שהעיר מי ראיתי ולא מאד המוהים והדברים , לדין אשר תרכג ווילנא בדפוסהוא
 ר' שהוא צורי רינר "חצי הסיפא וכן צורי" בזוזי סהן ה' שיש סדינה זוזי קאמר פשיטי .וזוזי רדי בדברי לפניהם הי' שלאלאמר

 מדיגה.זוזי
 רינר וצ'ל הוא שטהר"פ אפשר אבל . ע"ע צורי שהוא יהורא בסלע ה' שהם גלילי זוזי הם זוז' שהד' ומפרש -

 התוס' דברי יפרנס איך ארע לא אך שקע "רוגע בהומ' הגי' ס"א שבספר הביא פסה של להגדה ובזיי רנז..( - . סלעבמקום
 רובע חטאת שכתבו תוס' בפסקי שם ועיין רנז..--( - . דינר' ,חצי רק הוא שקל רובע והרי שלם רינר שזהו שסיימו)ורש"י(
 דינרין עשרה ששדינר

 בסלעם._
 רינר( : )או דינרין ,רובע. עשרה שש וצ'ל , קם-ל( מאי )ועוד דיגרין ר' הסלע כי טהד"פ זה וגם

- , בתום' ע-ש בסלע סט"1 א' הוה דהרובע לפרש . ובאו .בסלע  תוס' ב קז טנחות ועיין . בסלע עשרה כנטש )אחד( שצ,ל או 
 - . כבשרה



נמךרניא-רימל
 הוא שהקן רש"י כ' לקינו רובע שיפריש צריך עללא,ב
 כפירושו דלא והוא דינר-, חצי דהיינו , שקל"שרובע

 "רובע צ"ל באמת ואולי ביומא. כפירושו ודלאבכריתות
 ,וכלשון , רובע ע"ע מנחיה בתוס' שהובא כמוסלע"
 לכריהוה רגמה-נ ובפי' הניילן הגהתי ע"פ יוטאההוס'
 ריבעתן, קרי חצי - וב"ב ריבוע, דינר לחצי קוריןאיהא
 - . רובע וע"ע בדפוס. סעף הדברים נשתבשווכפה"נ
 זוז(, )ב' בשקל רעה עין זוז( )דן בסלע יפה עין .41גיא

 תלתא הרגיא( )היא וכמה ,.. ברגיאבינונית
 ורש-י בגמרא , השם מעם שם ועיין יא,א בכורותזוזין

 סורי סלע שהוא החצים וכ' , ועה"ש ומוה"עובערוך
 סרסיא,- איסתרא וע"ע צורי, סלע 4ץשהי'

 ברכות איהא וכן , מועם זמן ופירושה מל"ע .רנע
 ברכות ריש ובירוש' , כמימרא רנעד"א
 כדי רה"א רגע היא כמה איהא שםובתוספהא
 שם אסרו עוד , עין כהרף הרנע אסרו ורבנן ,לאמרו
 מכ"ד א' היא שהעת ואחרי , לעה מכ"ד א'הרגע
 576/' = 24/י( " )24/י היא שהרגע נמצא ע"עלעונה
 כל כעונוה הרגע : בפש"ק ראה"ק יסד וכןלעונה
 וכמה , שם בבבלי אמרו עוד ע"ע. , 676 שהםהיום,
 סאות ושמונה אלפים ושמונה רבוא מה' א'רגע

 שמואל דהני איהא ובירוש' , בשעה ושסינהושטונים
 וארבעים מאות ושמנה אלפים וששת רבוא מה'א'

 אלפים סה' א' גרסא עוד הביא ובד"ס , לשעהושסנה
 שהרב 6 דף לרמז"ק לעתים בינה ועיין לשעה,והה"פ
 רק הוא שמיל הנחהו ע"פ , זו נרם' קיים ראמ"להג'
 או מיל ג' מהלך בשעה וכי , פסיעוה או , אטוה1960
 בה אפשעה כהוב כ-כז ישעי' ובקרא , פסיעוה6880

 1/5880 שהיא פסיעה כשיעור שזעמו דהיינו יחדאציתנה

 בע' אבל ומחודד מושכל הדבר כי ואם , w~vשעה
 אסוה-, 1960 רק הוא שהמיל לוטר שקיטה כהבתימיל

 שגורם הצג סי' הישר בם' ר"ה גרסה הואוהמסהבר
 וארבעה ועשרים מאוה ושמנה אלפים ושלשה מרבואא'

 העונה שם, ובתוספהא בירוש' איהא כן כי 8824,/!בשעה
 לעה. מכ"ד א' הרגע לעונה טכ"ר א' לשעה,העת מכ"דא'

 , שעה( ,1/2 , עונה ,2/' " עת )24/! וחשוב צאועתה
 בת"ס הג' בהנ' ועיין , שעה 1%24/' לרגעועולה
 מאמר , סאמרוה ובעשרה רנת(. ע"ז שהעירלברכות
 וג' רבוא ה' ע"ח סודו אה בנה ה' סי'העהים
 דיש אף ו' סי' שם וכ' . ופ"ח טאות וה'אלפים

 אנמרא אנן , אחרה חלוקה ברכוה רישבתוספתא
 לא )כי , הישר ספר טדברי ידע ולא ממכינן, קאדירן
 - . כבירושלמי בתלמודן נם שגורם בימיו( עודנדפם
 א( : פנים שני על והוא , רביעי חלק פירושו .רובע

 רובע כמו לונ( )י הקב רובע , מדהשם

 פכ"ר כלים רובע וחצי הרובע r~D, פ"ו אהלוהעצטוה
 נרסת )לפי פט,ב ב"ב ורובע קב וחצי קב ,.מ"ר

 )היינו הקב רובע , רובע כל : הרשב"ם וז"להרשב"ם(
 .שם ב( דשביעית- סופ"ד מ"צ בן ר"י בפי' וכ"הלוג(
 רובע ,,. רובע מאי א"א , רובע עד בדינר -ספכע
 ולא רובע דקתני נסי דיקא א"ר , דינר( )=ב1/2שקל
 רבעו( קהני ולא נורם הרא"ש בשם )ובש"ס רביעקהני
 זה רין איהא רכן y~p' , הטרפעיק והוא , נ נב,בים

 פחות בדינר ולא ( בזה"ל רצה פים' דבריםבספרי
 , בטופו כבש ד"ה קז,ב מנחות וההום' - ,טמרפעיקא

 רובע דסהם הנ"ל דב"ם הגמרא ע"פ טתחלהסברי
 דאדרבה כתבו לבסוף אך דינר, חצי , שקל רובעהוא
 ההיא ופרשו , שקל רובע לא רובע רמתם ראיימשם

 ובשם"ק . דינר רובע לקינו רובע מפריש לא,בדרה"ש
 טפבע שם הוא )סחם( ררובע הרא"ש בשם כ' שםבים
 כפרה מחוסרי ד' בפ' רכן דינר( רביע )השוהידועה
 ולא רובע סהם ומדקתני רובע שיפריש צריךאמרינן
 היא, ידועה מטבע סתם דרובע שמ"מ דינר רובעקתני
 הנה - , ברבעתים קנים ועמדו דאמרו מהא משסעוכן
 של הראשון )כפי' סובר )ורבעהים( רובע הסלהבפי'

 )איזה רביע פירושו שאין רבעה( בע' שהבאתיהערוך
 סובר ובשיעורו , ההיא המתבע שם שכך אלאשיהי'(
 ולפי , בערוך וכפ"א הנ"ל כהתוס' דינר רביעשהוא
 שלם, דיני דהיינו סלע רובע הוא בערוך אהדפירוש
 רש"י בדברי גם כהוב הי' הנ"ל דסנחות ההום'ולפני
 איהא לפנינו אבל רנחי( סלע רובע שהוא ב לא,רה"ש
 שם, הש"ס בגליון ע"ז שהעיר כמו שקל, רובעברש"י

 , רבעה וע"ע , דינר חצידהיינו

 ,,. קפיזי הלהא בת כיילא היקן ב"ש מ"פ . פפארגז
 הרשב"ם וכ' צ,א ב"ב פפא רוז להוקרי

 מלכוה שבאוהו רצ"ל , מלכוה באותה היא מדהלשון
 ר"פ שחקן סדה פפא רוז ויהי' , רוז - לסדהקורין
 היו שלמדה , רוז עי בערוך הובא רגסה"ג בפי'וכ"כ
 בזה( אחרים פיר' עוד )וע"ש , רוז בלשונםקורין

 והכל פפא דין גרמי דנגר ד"ה עם,ב יבמותוהתום'
 ושיעור . עעה"ש סדה בל"ע פירושו דין גם כיחד

 ע"ע.- הקפיזא, בשיעור תלויהסדה
 . סים ע"ע הסים.רוחב
 יבע ע"עריבעא.
 לה ונוהן מ"ח פ"ח כהיבוה דאמיו הא עלרימל*

 מנה או גרונרות וקב ,,. קטניות קבחצי
 )כ"ה וארבע סנה מנא א"ר שם בירוש' איהאדבלה
 שהן הק"ע ופי' . רימלין לפני( אשר זיפאמירבדפום
 * עכ"ל קלבון להוסיף שצריך קמנוה משקלותארבע

ולא
 הרב קושית תסיק ובזה זה( לפני גירושלמי שם האמור ,,gy התוספתא על שמואל תני פליג לא עב-ח ר.ת לדעתרנח(

 דרה'ש התוס' לפני הגרס' גם כן היתה ואולי רנה.( - . בפנים ע"ש , שלמה החשק ער הנ"ל( לתוספתא )בפידורנו ארי'הגיון
 ובזה - ,לפרידה" דינר חצי דהיינו "הסלעי רובע בקונטרס פי' : שם בדגריהם וכצ"ל כונתם( הבינו שלא ירים נהם שחלו)רק
 שתמה מה הרש.ש חדושי עיי' , אחת פרירה , לחטאת דינר חצי , פשיטי זוזי מד' מיומא ראיתם שפיראחא

 ע"ז,_
 מה שלפי ודע

 קושית קשה לא הכי כלאו רבעתים(, ר-ה ב קמו, ג"כ תוס' בגליון הרש"ל הגהות )ועיין קן דמי הם זוזי שד' שם בטנתותסופרתו
 - כנודע. תוס' סתם ולא הם מרוט-ב מחרש של יומא ,והוס'הגב



רים128
 לא זה ומטעם - 1 הכא בעי מאי זה קלבון אדעולא
 נתשת של קטנוה שממנעוה ההצ"מ בפי' דעהינחה
 ובמוה"ע בטהניתןז קטנות סטכעוה רכר סאן כי ,הן

 וכי ריטלין העיפוף( ויו )בלא ארבע מנה מנא א"רהנרס'
 שכי להח"ל כסה"ם ועיין שיעורו, פי' ולא משקל סיןשהוא

 ואתריו אונקיוה, י"ב שהוא וסיים לימרא שהואשאפשר
 עפ"ר הנזכרה ליטרא מהם והיינו בעה"ש, הח"הנגרר

 הוא בל-ע שרימל הדבר אטת כי ואם .בתלמוד
 בזה הקושי' הרגישו לא ששניהם הפלא אבל ,ליטיא
 ע"ע הליטרא, אל שוה עפ"ר שהיא שהמנה אפשרדאיך
 ז ונט( ליטרין ד' אל שוה תהי' , קלח והערהליס-א
 מ' שהיא רה"ג של לסנה טהניהן שכונה נימאואפילו
 לימרא, 1,6 רק אינו עדיין מנה, ע"ע זוז, ק"מ אוסלעים
 שהיתה בטלכים הנזכרה המנה אל שכונתהולאמר
 הערה )עיין זוז מאות ד, , שקלים ק' ההיילדעה
 ה' בני הם ההם זוז סאות הר' גם , דחוק לדעתיקעב(,
 ו' בני שהם ליטרין ד' של זוז מאוה ד' טשא"כמעה
 כפשומן הדברים הפס המדה השהוות בדה"א אכןמעה.
 מצא שלא ]אף סלעים ק' ליטרין די רטהניהןשמנה

 שטח שהי' ודאי הנ"ל מהת"י ידע ולו ,דוגטהה
 דברי בפי' שכתבהי מה מנה בע' ועיין , רנט.([עליו
 - . מנאר'

 עירובין הל' שהביא הרמב"ם עם נעשה מהאכל
 הי"ב: וסיים דבלה ומנה גרוגרות רקב ההיא הי"אפ"א
 ולא מאה דחושבה הרי דינר, מאה בכ"מ האמורהוסנה
 הללו סנא ר' דברי אכן , - דינר ק"מ ולא , טאוהד'

 "הנא" אר"ם הגרס' ושם ה"ר פ"ח פאה בירוש'נשנו
 כהפ"ם )ולא הנכונה הגרם' היא ולדעהי , ליטריןדי

 במקום "טנק" דכתובות הגרס' ע"פ כאןשהגיה
 דמהניהן ברישא הנזכר קב שחצי ר"מ וכונה ים((הנא
 ח' שהוא השלם הקב אה נדע קב, )ומהחצי ליטרין ד'הוא

 )מים( הליטרא שמשקל הרסב"ם למד מכאן ולדעתיליטרין(.
 וכתובוה בפאה כי אחרי , )סים( מדברי לונ חציכמשקל
 שם פאה ירוש' )עיי' סדבריוה בסרות לדעהו סייריהנ"ל

 פ"א להרמכ"ם עירובי1 ובהל' סוגיי באוהה בעירוביןובנבלי
 . לימרא וע"ע קנז( הערהועיין

 הסוסים שער וכן יי-יז בראשית המלך עסק .רים
 . )דמלכא( ריסא ביה טהורנם לא-לםירמיהו

 נם הנקרא הסוסים לההחרוה מוגבל טקוםוהוא
 ההוא: הטקום כאורך אורך כל ונקרא v~p' ,איצמדיא

 שבעה , ריס : איהא מ"ר פ"ו יוטא ובמשנה .ריס
 משפטים מכילתא א, לג, ב"ס וכ"ה , מיל לבלומחצה
 נאכן הי"א פ"א ב"מ ירושלמי פ"ב, ב"מ תוספהאפ"ב,
 והמגיהים במיל, משבעה איתא רכב פ' דבריםבספרי
 וטחצה משבעההקנו

 במילי
 ההלמודי שהמיל ואחרי .

 והערוך , אטה 266 2/8 הריס יהי' , ע"ע אמהאלפים
 רס"ו שהוא ואומר רום גורם שם ב"ם בהום'הובא
 ב"מ ובשמ"ק אטה(. הי חסר אלפים המיל )ולפ"זאמה
 נפל שס"ס וא"ס ההבנה קשי דביים ראיהישם

 פי' במיל וטהצה ז' : צ"ל וכי בדפוס)בדבריהם(
 אחד חלק ריס יחצין נמצא והחצה ריס ז' הואשהמיל
 הרים ]לחצי[ עולה , אמה אלפים והמיל במילמט"ו
 גפנים ע"ש - , רים וי"ג אטה והלהא אמהקל"ג

 הללו השם"ק בדברי חדשה שטה למצוא רצה]ובדה"ר
 מרובה פרק סיף ב"ק ובשם"ק כלל[, דבריו הבנהי לאאבל
 דגרם ,והוא אמה ר"ע הוא שהרים נ' שר"יאיחא
 עש"ל אמה, אלפים רק הוא דהמיל סודה בכ"ז ,ריסן
 טיל, לכל ריס וטחצה וי החשבון לכוון אדעולא

 קנים ששלשים לפש"ק ביוצרוה יסדוראה"ק
 שהרים נמצא , וזרה אמות שש והקנה הריםקצב

 רק )7,0"190( הטיל ויהי' אסוה, ק"צ הואע/30.61(
 דהא שם יומא רש"י עליו המה ולכן , אסה1426

 דסוכוה ב' ליום בסלוק נופא ראה"ק ומדברימהספרי
 בבינה ראם"ל והגאון אטה, אלפים הוא רהמילנראה
 אסוה 1960 רק הוא שהמיל שהתלים אתרי 6 דףלעתים

 עולה שלפ"ח ראה"ק רברי לי ניחא ובזה וז"לכ'
 ואלכסונו הנ"ל סך כוונתו וי"ל יסא( אמות 1396טיל
 כזה ד"ה תוס' נא עירובין התוס' שכ' מהע"ד

שעפ"ח
 )וע"ש הנ"ל החכמים על כקושיתי עליו הקשה המרה השתוות וברה"ר , הוא תר וליטרא שרישל כ' הפ-מ גם כי ודערנט(

 ושם, שם ראיותי אבל , מהתם דא" אין ליטרא בע' שכתבתי מה ולפי רתרומות פ"י סירוש' הוא חד וליטרא רמנה האשהוכיח
 כומנם שהי' ליטרין ר' טשקל הוא נסתניתן האט1רה סנה : ה' מזה נזהר הפ'ש ולדעתי הן(. אלימתותכמדומה,
 שקל וע"ע שונים, וזמנים במקומות שונים ריטלין היו ונאמת , מנה סתם ולא שמנו( צ"ל )ואולי וחבריו מנא ר' בזמןורד-ל

 6,ד6 )96'6490( רק ההוא הריטל יהי' ג"ש צ"ו הוא שהדינר הגאונים רוב לדעת אשר ג"ש, 6480 גן ריטל הפיז בשםשהבאתי
 חצי ולא ריטל ליטרא שאין שב' קמא- עמן ח"א תשג"ץ ועיין דינר( מאה שהיתה המנה אל השוה תלמודית הליטרא ,משא"כדינר
 מגה כ': שט המרה בהשתוות רגטין . וחוה"ש פ"א שביעית טיש ועיין הרבה, שלו מהליטרא גרול הי' שלו שהריטל משמעריטל
 ארבעה של דבילה המנה ולפרש רכילה המנה עם הקב להשוות אפשר כרישיהא וליטרא ג"כ כפול ספרשרש.' ודכתובות( ,רפאהרהבא
 עכ"ל .,. המנה עם ... הקב מפיתוים ע"כ ליטרות ד' והוין סאות שני ממילא והוין כפולים הוין והסלעים סלעים סאה רהיטוליטוין
 סלעים מאה המנה והוה כפול סלע וכל סלעים נ' היינו כפולה שהמנה שכוונתו נראה עכ"פ , ההבנה קשי ודבריו באותאות

 דנהי תמוה וזהו , - כפולות ליטרין ד' שפיר הקב והוה , פשוטות לי~רין ח' הויין נפולות ליכרין וד' כפולה ג.כ והליטראפשוטים
 ערי'1 הוה לא כפולים וסלעותי' כפולה היא אפילו המנה אגל , לרעתו הקב לשיער ושוה זוז מאות ח' הוה כפולות ליטריןשבד'
 שרק תעב סי' לר"ת הישר וספר קדש של ומנה ר"ה תוס' א ה, בכורות ._ועיין ז כסול סלע מצא אדע.אי' לא גם , זוז- ת'רק

- מקרא לה כנפקי השקל ולא הי' כפולהסנה  ליטרא וע"ע , דחוק( כ"ז אגל צורי מסלע כפול יהורא סלע דלרש'י כוונתו )ואולי 
 גדה-ר והבין , עכ"ל בכתובות וכיה כציל ליטרין ד' מנה אר'מ הפ'מ ז"ל רם( __ . כך כל נאמן סקור אין כפולה לליטראשגם

 כ' ששם בכתובות הפ"מ דברי ראה ולא . ומופלאות תמוהים הפ'מ שדברי ושלש ושנה וכ' , ריטלין במקום ליטרין להגיהשכונתו

 לא רסא( שנתבתי.- כמו גהגהתו הפ"ם שכונת וע"כ ? ריטלין במקום ליטרין להגיה לו ולמה , הוא חר וריטל שליטראבעצמו
 נמשך ואט , אמות 1426 עולה הלא ראה-ק( נדברי שמפורש )כמו אמה 6 1/8 ראה"ק של קנה חושב דאב הרב, חשבון לכווןארע
- 1850 אלא אינו א"כ , קנה ע"ע אמות שש רק וכחושבו המהרש'אאהרי  - . חשבונו יתר גם יתקלק: ומעתה , 



סהרסון
 לאלפים קרוב עולה חומשי תרי שעדיף הנםשער"ה
 בנצח קדמו הדבר בעיקר והנה . עכ"ל ארבעיםנכי

 הוא כי מכוון בנ"י הרב ,וחשבון , שם יומאישראל
 ואלכסונן והן , ריס וטחצה לשבעה אמה 1426חושב
 הערוך לחשבון שוה , אטוח 1996 7/5"1426:הוין

 ולפי , בקירוב רק הוא עצמו שלדברי הרב ח'טשא"כ
 שלי אלא מוטעהן. עוד הוא רסא בהערה שכהבהיטה
 דהנא דהיכא דנהי הלב על מהקבל תירוצםאין

 אל שהכונה לאמר אפשר ועירובין שבה אצלשיעור
 סיירי דלא היכא אבל , ר"ה כדעה ואלכסונוהשיעור
 , ולאלכסונו לו ויכוונו רים שיאמרו קשה ועיווביןטשבת

 אח חושבים אחרים במקומות שגם הראינו הריולעיל
 את נחשוב )ולטה , רים ומתצה שבעה רקהמיל
 בלא , לבד אותו הסיל ואת , ואלכסונן הןהריסין
 שמשיחות ערכין באיזה הזכרהי כבר אבל - ז(אלכסון
 עולה ושפיר , המדבריוה מהסשיהוה 7/5 הויראה"ק
 כדעה אמה רס"ו = )7/5"190( ראה"ק שלהרים
 - ,הערוך

 קנה "שבעים" שהריס כ' שם ירמיהווהרדיק
 , אמה 443 8,י ועולה וזרת( )י ושליש אפוה ששבני

 אשר והתלמודי, ההיגוטי לריס טאד גדול שיעורוהוא
 אל דכוונתו ניסא נואפילו מפרש. קא אוהו רקכפה"נ
 כמבואר אמה 416 8/' רק הי' לא הוא גם , היוניהרים

 וכי - קנים .שלשים" וצ"ל הוא ם.ם ואוליבסחה"מ[
 ראיי וכעין לעיל, שזכרתי ראה"ק מדברי לקוהיםדבריו
 וזרת( ); ושליש אסוה שש הקנה אה שח.שב מהלדבר
 מצאתי לא כי , ראה"ק מדברי זה לקח כנראהאשר

 - . אחרים אצל זהמוזכר
 נקבו )אם ברמונים שיעורן בע"ב כלי כל ,רמון

 ושם , רפי.ז כלים רב( , מהורים רמוןבמוציא
 רמון במוציא שנקב )דבלי שאמרו הרמון : איתאס"ה
 והנה . בינוני אלא גדול ולא קטן לא רב( ,פהור
 ידענו ולו , כדורים שהם הרסונים את אנומכירים
 קומרו אה למצא לנו הי' נקל הבינוני הרמוןכמות
 בשום מפורש כמוהו מצינו לא אבל קטז( הערה)עיין
 הללו דמשגיות סדרא לפום כ' אחרונה ונטשנהסקוס,

 תשיב קא למטה פלמעלה דכולהו טשמע ח( ז ו)ה
 והזיה הזיה מן והגרינרוה מהנדוניה נדולהשהניצה

 ואם - . מביצה נדו? דרמון ומשמע .,. השעורהמן
 דהיינו רביצה ככמוה גדיל הוא הרסין דכסותכונהו
 דהרי משהבר, ~ורכי rr~r , העיקבות אצבעית T~Sמן

 הוא.- בכמותם התם שנחשבו המינים יהר כלמעלוה
 לענין בכסותה ג"כ הוא , ח דסשנה עדשה שיעורוגם

 ר..א הרמון שקוטר נדע אז , שמן רב עיין ש-ץסומאת
 איכותם אל כונתו אם אך כסא.( נודל 2,43 מןגדול
 נרויח לא אז הביצה( מאיכות גדול הרמון איכות)כי
 נדול קוטרים שני לה ויש מגלגלה דהביצה , כלוםטזה
 אם נדע לא גם , ממנו נעלם שניהם ושיעור ,וקמן
 מקוטר או הביצה של הגדול מקוטר גדול הימוןקופר
 - . שלההקטן

 לא רמין דיפיעור דע : כ' רמו, ע'ובדה"ר
 טב' יותר דשיעורו 1 חג וכ ה קי,ב כשבה רק ,,,ידענו
 וחזר ומהמו זיה כמוציא נקב חזקי' בעי שהריזיתים
 , רמון למוציא שהשלימו עד וסהמו זית כמוציאונקב
 וקדמו , זיהים מב' יוהר שיעורו בינוני דרסוןהרי

 , קעה סי' יוד"ע בצצה"ח )מיבא בחוה"ש זובהוכחה
 ק-נ סי' ח"נ ס"ת והשרם - . להלן ידם הרבששכיר
 איך היסב בארו לא שניהם אבל נה"י(, לא שםשמזכיר
 רצה שהוא ד' אות בוע: הפי"ש ועיין מההם, זהטיכח

 רק הוא  שהרמון והוא , איפכא מההם  להוכיחמההלה
 ההפי"ש שכ' טה אל שכונהם ונראה , יסג( זיהיםכב'
 אסרו ואח"כ כזיה נקב פעמים ב' שאמרו רמסהאח"כ
 כמוציא ב"פ דבנקכה משמע רסון למוציא שהשלימועד
 הרטון דקוטר ושם"ם , דמון כטוציא ליכא עדייןזיה
 אראה לא אנכי אבל , עש"ל זית קומרי סב'נדול
 זיתעדיין כב';ומרי -ק רהוא דאפיינימא לזה הוכחהשום
 טשום בארכם, וא-ז גיתים ככ' בנקב לצאת לרמוןא"א
 שהוא הנקב משא"כ זיהים, כב' שהוא הרמון שלרחבו
 הביני ומשום אחד, זית קיטר כיוחברק

 /א14 ,"א4444י כדורי א.נו דהזית שמברי לאמרואין י--'י--' נן :גישגל::~וגיגבע
 רחבו על יהר וארכו , משוךאלא

 וכונת  יסו(  נרחבו  שארכו כדוריוהרמון
 ו/ 1י-,ו נוה. והן בוהנם שוקנ,הה,מ,1
 טט "." ה"ה. נסייך הים,ן יתרןיאדש-
 פי רק הויה  אורך  ואפילו הרוחב, להשלמה מב' יוהרובעינן
 יוהר סעפ רק הרטון שקימר אפשר עדיין ברחבושנים
 זיה. קוטרי מב' יותר שהוא לא אבלמזית

 זיתים מב' גדול דרמון להכריח רצה שםובהפי"ש
1ן,

מהא
 מן יותר מעט  ההוא  ע14,4 אל שוה הקוטר כאן יהי' קט!( הערה )עיין ג " 2 /4 אל שוה אשרהקוטר אחרי כירסא.(

_.%,43 
 שלו המקוה מתיקון נ"ע כאאזמו"ר בשט שם הצצה"ח שהביא למה טהור מקור לנו התפי"ש,ה" של להם.ד להסכים הי' אפשר אםרסס(
 גודל 93,ן מן יותר כדורי( הוא )אם קוטרו יהי' לא הית ששור רמגריל'ם למאן אפילו רכו;.רהרי טטוציא טעט יותר הוא טפה עלשטפח
 רש'ר התפי"ש דחה כבר אבל גודלים, ד' שהוא מטפח מעט פחות רהיינו גודל 86,ה היי כאלו קוטרים ושני הנ"ל( קטו הערה)עיי'
 דם-ז כתוגתה היתה מ-ד פי"א כתובות ועיין מזה ליותר וכונתו ומגי תרי רק הש-ס מוביר דלפעמימ אלמא ר-ה לס, נרה תוס' ושישלו,
 לספר הרש.ש ובחידושי בפנים. ע"ש לד', וכונתה זמני ג' רק שחושבת הרי כמנה, ודינר מנה יפה ולאחרון  בעה ולוה  1מ:ה לזהוסכרה
 והביא אחא שלטפויי שהשל.מו ,עד" מלשון שנסתייע שם צצה"ה ועיין כעת, ת" הספר ואין לזה, שגבאות כמה הובא עולםנתיבות
 והרב רסג( -. . אלימתא ראי' והיא מעשרה. 'והר שהשלים ,ערי וגררה אמה ופרץ וגדרה, אמה פרץ כר עירובין ראיתא מהאראי'

 משסע ע"כ זית )ז( מוציא של התפשטותו ידעינן שלא והתפשטותו, עגיו ידעיגן דלא רמון של עיגול לשער ירעינן רלא אלא סייםבדה'ר
 לאמר ואין נשער(, האיזה נר; ולא לוית קוטרים ג' יהיו לפיז וגם בפזים כמבואר הוכחתו על קשה ודאי ולזו"ז ארוך, כדור דהזית'1ס1בר

1יי. - . רסכ הערה עיין הוא  רב גי קרוא ויל דהרי כרורי, כיהוא אף הזית קוטר ירע שלאשכווכחו



"בלע130
 )דהיינו רמונים לקבל יכול אינו שהרובע דאסרומהא
 מחזיק הלונ( 4 היובע והיי בפנים( ע"ש רמוניםג'
 נימא ואי , ביצה מחצי מעם פתוה הוא וזית ניציםוי

 היוהר לכל דהיינו זיתים כב' רק הוא רסוןדשיעור
 נ' יחוזק לא ביצים ף שמחזיק כלי איך ביצהכגודל
 הנסות ובסחכ'ה ע"ש, , ביצים נ' כשיעור שהםרמונים
 ו' סחזיק הרובע אשר מבאמרנו נתחלף.לובאיכות
 הביצים גופי אבל ביצים ו' של נטוה יק היינוביצים
 חנ"א כי )ואם הרובע להיך מהם ו' יכוסו שלאודאי
 ודאי בהפי"ש הרב אבל , כח הערה עיין הביציםניף במדוי הוא המדוה מדידת באמה כי מקרוב לחדשרצה
 טשא-כ , בספרו( לזה זכר ואין , כן סוברשאינו

 כש הרמונים גוף שיכנסו שבע-נן הרטוניםבהחזקה
 בל ושאר וז"ל: עשיר בהון נם כי זה שכעין אמה הןשהם,
 אע"ג הרובע כגון רמונים לקבל יכולים שאינםהגלים
 התפי"ש )ואולי ביצים ששה דהם לונ הואדשיעורו
 אפשר ה-ב דברי אבל הנ"ל( הרב דברי אחרינמשך
 ביצים וי כסות בו שנכנסו דבטקום לו דמסתברליישב
 שעין ~וסובר רמונים שני או רמון איכותנכנס
 כן ליישב א"א ההפי"ש דברי אבל כ"כ( גדולהרטון
 אלא להוכחתו טקום שאין ודאי כוונהו היתה כךדאם

 לן. מיבעי ודאי לטיחש וראיי הוכחה שאיןשאע-פ
 )הנדפסים ההפי"ש דברי ראיהי פרם עודואנכי

 ע"פ כי אסרתי , ראם( דפוס החרשים בטשניוהרק
 דהטדות שסובר רש"י לשימת עכ"פ ן לסיחש יש זומשנה
 וע"פ , איפה ע"ע , שלמה של ים כהבנית היושלהם
 רמון בכמוציא בעינן אחד רסון דבמקבלה דסבריסאן
 גדול לשיעור שם[ דבלים בסתניהן מפרשיםעיין
 שיעורו להסנדילים אפילו )שאיננו זיהים קופרימשני
 הרובע רוחב דהרי רסב( הערה ע"ע , גודל 6*8רק
 ובכ"ז קמו( הערה )ע' גודל 66*4 רש"י לדעתהוא
 דקיפ- ושמ"מ רסון מקבל לאינו במהניתןנחשב
 אחד שחכם שם בציצ וראיהן - . מזה יוהר עודהרמון

 הוא דרמון הנ"ל דכלים ממשנה הוא נם הוכיחסוועטקיא
 מהקנונים דהוכחהו סבר בצ"צ והגאון , סטע.םגדול

 סבר שם מהרי"ל והגאון , ודחה דמהניהןהקמרים
 נאמרו )הדביים רסונים לקבל שא"י מרובעדהוכחהו

 והנאון ששאל( מה שידע לשואל כטשיב בקצורשם
 שנכנס כלי - "הרובע" מחניתן טפרש שכפה"נבצ"צ
 ראיהו לדחוה האריך , ברובע לכנוס שאפשר כסהבו
 בין כלי תוך כולו ויפנן הרמון שיכנס דא"אוכ'

 רוחבו אא"כ שלנו כצלוחיה עגול או מרובעשהכלי
 ס"ד יחזיק כזה מרובע כלי וא"כ , פפח ונכהופפח

 וב"ז ,,, שביעיוה ושני אצבעות נ, יחזיק ועגולאצבעות
 ,,. ]וחומשן אצבעות סנ' שהוא מרובע ה-בה יוהרהוא
 מפע"פ פחוה הרמון אין שעכ"פ ראי' דמוה שמזהאלא
 להיוה יוכל רובע המחזקת ענולה צלוחיה כי ,..עגול

 היי אם וא"ב , רבע פחות אצבעות ד' ורחנהנבהה
 ולדעוכי בפרם, ע"ש טתזיקהו, היהה זה כשיעורהרטון
 רש"י לשמת שהי' הרובע" "לנוף המשנהכונה
 הגאון הרב וכלסברה אלא . לעיל באסור 4,866רחבו
 ממילא הכלי בהוך כלו הרמון שיפסן דבעינןבצ"צ
 הרובע בגוף טתניתן סיירי אם אפילו הראי'נדחיה
 ד' מן ואפילו 4466 טן הרבה קטן דהרמוןשאפשר
 בצ"צ( הנאון להוכיח )שרצה , רבע פחותאצבעוה

 הרובע בתוך נפמן שאינו לפי אלא 2,483 טן גדול4ך
 נקרא לא לכן הנ"ל( קמו הערה )עכ"ז %438 רקשגבהו
 סברה לפי , לנו שיש אלא עוד ]ולא . רמוניםמקבל
 יותר סעפ רק נדול שאינו דאי , בצ"צ הגאוןהרב
 נקרא קב שחצי נראה סמשנהנו דהרי , אצבעוהסנ'

 יק הוא רש"י לשטה אפילו שנכהו אף , רסתיםמקבל
 .הנילן .בהערה כמבואר , מזה פחות סער ועוד84666
 הרסון שיפטן שבעינן להנבצ"צ מנ"ל אדע שלאאלא
 לםיתשי- אלא באתי להכריח דלאו אטרתי וכבר .כולו,

 הפלופ ח.נ ידי"ן לפני הדבריםוכשהרציהי
 להרב עלית נלוח .היקר. הספר את לי הטציאחנו"י
 בצ"צ הנאון שזכר טוועפקיא החכם ניהו הוארד"ל
 .הוכיח הוא גס שבאמה כ"א סי' בפ"ד שםוראיתי
 ולא , הסריקן שסבר סרובע)נמו טטפת גדולשרסון
 הגאון דברי וע"ד , הנבצ"צ( שסבר כסומקנונים
 כלו שיטטן.הרטון שנצרך לוטר סברא שאין כ'בצ"צ
 שלי , aa הוא סברא מכח אם נהנה - הבליבתוך

 טטתניהן זאת . להכרית רצה שהרב אלא ,נקבלנה
 הוא הרסון שגובה אף . רסון סקבל קב שחצידסשמע
 , מזה פתית שנבהו קב בחצי כולו נסטן ולא ,טפח
 שהרמת הנחתו_ ע"פ רק הכרוד אינו ולדעהי ,עש"ל
 ואנכי ן יסגו( דנים אנו זה על והרי , ממפח גדולהוא
 דלשמוע הגבצ"צ, לשפה רק , לעיל כזאה כתבהילא
 לדעכו דבר מזה להחליפ אבל , עליו קיפה ודאי ,הוא
 לפנ_י .עוד rpip הנלוה .שאין לי וצר , אפשד[אי

 . - , בולדקדק

 אלו, בהוכחות תועלת כל לנו אין שבאסת אלא.
 ורננו שהוא רצ"ל הקטן, נבולו נדע אם לנו בצעדמה
 רצ"ל בעינן. .הגדול שלגבולו אחרי , סזה או סזהקמן
 ונחלו- ניחש כסה ועד , וכחה סזה נדול שאינושודע
 דבראותנו , בלל . נגלינו יכבד לא זאת אהולמצוא
 הערה )עחן גודל 6,131 מן יותר לא שרחבו קבשחצי
 הרסת דאץ שט"מ רכובים למקבל נחשב הנ"ל(קמו
 זה ממעם כ' הוא שנם שם נ"ע ועיין , סזהגדול
 טעם בקופרו שיהי' רטון כמוציא בנקב להצריךי"ע

יוהר
~kto 

ש. - . ע"ש , בזה ודי אצב;וה,
 )יהיו ימים ז' מספר להיקף א( שה"ז שבע.שברע*

 זאה שבע מלא כמו שיהיו(איזה
בדאשית

 בישה( שפתו סביב הדופן מגובה קצת )שנחתך נגממו סיר שט אסרו דהרי איפכא ראי' לכאורה שיש אלא עור ולארסג.(
 שיטמן כדי ואולי הכלי, לגובה שיעור בעינן רלכתחלח כהנטע תפריש( , כטומאתן ונשארו ... עליהן כלי שם ,עדיין שוע גמהשעורן
 זח גט אבל , הפרי( שגובה נמוכים שדופנותיו אע"פ פרי מקגל נקרא שטעלער רנפשי' מסברא הרב שכ' כסו ,ולא הכלי בתוךכולו
 , למתניתן אחרים פירושים שיש ובפרט , מוכרחאינו

-  

המשך




