
נטושבה-שיריים
 אלא שנוע משמע אין רש"י ובי ,- בם-בזבראשית
 ובהלטוד לקטן( עיין , פאיב להרסב"ן )אכןשבעה
 לסוף שהיא מילה הרשב.ם ופי' ס,ב נ"ב הבןשבוע

 זוגי( הוא יב-ה ויקרא )ושבעים בס"נ והרבוי . יסיםז'
 להיקף ב( - לד-כב. שסות לך העשה שבועוה וחגכסו
 דניאל  השבוע והצי אהד שבוע כסו , שנים ז'מספר
 ט-כד שם שבעים שבעים כמו בס"ז והרבוי ,ט-כז

 שבוע לאח- כמו עד"ז הר"פ נמצאובהלמור
  נדרים השבוע בכל אמור וה שבוע .  עז,א גיטיןשנה
 אחד ההורגה סנהדרין , שם במפרשים עייןרפ"ת
 סנהדרין שנה באיזה שבוע באיזה סופיא. מכוהבשבוע
 רש"י ופי' צז,א סנהדרין נו בא שכ"ד שבוע ,רפ"ה
 דהרי מוכרח והכי האחרונים(, שנים הז' )רצ"לשטימה
 ומנין כ' והח"ק ... שני' ,. ראשונה שנה : אח"זאמרו
 עכ"ל, בו נא שכ"ד שכוע צז סנהדרין וכלייט יסיםשבע
 נאה שבע טלא גם הרטב"ן ולדעה . ן בירו הואוטעוה

 - . שנים ז' זמ:פי'
 הונת השם עיקר שבתא( : ובתלמור )יבל"א .שבת

 שבת עפ"ד א( כן ונק-א , והטנוחה השכיההעל
 : ומזה , כ-י שסיה שבה, השביעי ויום כמו ,בראשיה

 יוצאי עם השבה באי לד"ק כסו לשבת משבת ימים ו'ו(
 בהבלעה חז"ל נינדברי בג-ח. ודהי"ב יא-יט מל"בהשבה
 שבת בסבא דבהרי ,. כשבא דבחד סאן האי כמוההיו

 ע"ש השבת בכל אסור זו שבה רפ"ח ובנדריםקנו,אן
  -סו ננ ויקיא שבהוה שבע כמו בכלל,  ימים וי  2(במפרשים.
 ער הר"א השבה כנחרת עד וכן שבועין בשבעאשהר"א
 לפי וכיה דפוסים בכמה וכ"ה שביעהא שבועקאמנהר
 פרושים עש-ה עם ראם ובדפוס , שם רש"יעדות
 והוא שביעתא טבא יומא מבהר עד א.האהרל"ו
 בכל שיש בעבור : שם הרמב"ן וכ' . בה"י וכ"הטעות
 והיא אחר  שבה אחד שבוע נקרא אחה... שבה ימיםשבעה
 בהי בשבה  שפעמים חי"ל ברברי  ומורגל ירוץלשין
 לענש משם אבל כתובות[, ]ריש בעיירוה יושביןדינין
  ראיהו ואולי , לשכה טשבה על קאי דשם , ראי'לאו
 כל אלא ביאשית שבח  פירושו  אין ששבה עלרק

 ונפהחה ורשבה השטיטה,כמו שנה רח:ק.ב(השבוע,ועריין
 משך ומזה שם, רש"י ועיין שמימתא, שת"י ח-ה עמוסבר
 שבתוה שבע כמו שנים( );' לשמימה שמיטה שביןהזחן
 שבע שנים שבע גופא קרא שמפרש ב"ה-ח ויקראשנים

 לענין היסכ"ן שכ' כמו המעם כאן גם רויהי'פעמים.
 ובנדרים -ין אחת שמיטה יש שנים ז, שבכל לפיהשבוע,
 בספרשים. ע"ש השבת, בכל אסור זו שבהרפ"ח

 אר"י ישירים ישיריים' אמה  לשבעים , שיריםשיריים
 אסה  שבעים שהן וחק-פף  הגנהב"ב

 בהוכה.., טםלמלין .,, ושירים אמה שבעים עלושירים

 ~וכש העי"ן, בהגלדת , שבעת נמו הוא שבת ואולי.(
 סיפא נכון יותר אתא ובזה , שבע פעמים שבע , שבתותשבע

 ושירים אסח שבעים על ושירים אטה שבעיםרע"א
 ושירים אמה שבעים לזו יש אם , ס"ה פ"בעירובין
 )ובמשניות ס"ס פ"ה שם ושירים אמה שבעיםולזו

 דהשיריים ואיך והרב רש"י וכ' ושיריים( :שבגמרא
 צלע שכל ]נמצא אסה 8/י או צר לכל טפחים ד'הם
 ת"ד פ"ו כלאים בירוש' איהא וכן אמה[ 70,666 .,,היא

 וכן , שנו אמה שלישי שני רסרי( על יסר( אמרשמואל
 לשני שמצטרכת מ"ב פ"ה שם ממתניהן לנויצא

 לכל נמצא , אמה ושליש ואחת וארבעים מאהקרפפין
 0ז( 5,י ' Yo 81,י השטת ויהי -  0ז, 2(=2/8 (14: 81/יקרפף

  שהשטח  להר"ם  המשנה בפיי ונ"מ אמה=ל,ר4998
 לה'  וחמר ,  השיעיוה ושבע ההקג"ב אלפים ריהוא

 עירובין בירוש' 1ב"ה תשיעיוה, ושתי  אסוהאיפים-שש
 הילהין עשר השעה אלפים( )טה' שם נשהייר : ה"הפ"ב
 ר"י אכן י 6( 5,9 ד 9-19/8/' ורצ"ל )כצ"ל השעיחסר
 אסה שבעים על יש מועט דבר אומר ב כג, שםבבבלי
 שהוא רש"י ופיי שיעור בו חכמים נהלו ולאושירים
 ההי' ולפ"ז )מרובעות( שלימוה אמות אלפים ה'מהיר
 לר"ע הצלע שיעור מזה דל 70,707 ,ץ6000(2י.,,הצלע

 נהנו לא ולכן אמה 0,041 טועט הדבר יהי'1.י.70,666(
 . שיעור חכמיםבו

 השבעים בין ולדעהו מדוהיו השוה דרש"יודע
 רריב"ב ושירים אטה השבעים ובין דר"ע ושיריםאמה
 דף עירובין ובתוס' להר"ם הכש' בפי' אכן 4998 1/9הם
 אלפים ה' הם דלריב"ב כהבו ה"ק היינו ר"ע ד"ה בכנ,

 במבואר 0,707 ... שלו  השירים ויהיו ע"כ. ,שלימוה
 רשב"נ הנ"ל ריב"ב  רבר. על איהא  וביריש' .לעיל
 1wpn וע"ז , למרו המשכן מחצר ר"יבשם

 הא שבעין טן שבעין אלפין חמש הא מאה טןוימגין וחמשיי
 ושיריים שבעים והלינן והרצו ז מאה פרא אלפיןחטשין
 )דהיינו החסרים המאה אה משליסין שהשירייםרצ"ל

 )הכל , שביעיות חמש או 0,707 ,,. צר לכל הםשהשירים
 שלישי ושני )אמה( שמואל והני עוד והקשו בקיריב(רק
 93 7/9 רק השירים ע"י נהוסף דלא לעיל( )עיין שנואמה

 הברייהא  )היא דהני נהדא ותרצו 4993( 9,ז הכל)ובסך
 חכמים יכלו ולא קל דבר כאן יש  שם( בבבליהמובא
 ב' מן יוהר הם לריב"ב דהשירים רצ"ל , עליולעמוד
 דשסואל ברייהא )וההיא שמואל דתני אמהשלישי
 פירושי ולפי . שם( בבבלי עיין , עקיבא בר'אהיא

 ה' הוא השיעור דלריב"ב הסוגי' מסקנתבהירוש'
 ומדברי , וההוס' הר"מ כדעה שלימוה אמהאלפים

 הוא דהשיעור היא שהמסקנא משמע םהשפיטים
 רש"י, כשיטת והוא אסה שלישי ושני אסה שבעיםרק

 אפשר שאי דלפי דתני להדא דמפרשי שם)ועיין
 שלישי ב' רק השיעור אה נהנו לכן , עליולעמיד
 שמפרשים מוכח הבבלי במזגיה אבל , להחמיראמה

הברייהא
 פי' ויה" להח.ל[ סה"ט עיין , שבע מן שב ובהלמוד בהאשהוא
 תני איתא עירובין בירוש' רסד( . פעמים שבע ... שבע :דקרא
 ; שצ"ל או ול": לזה מובן כל וא.ן אמה שליש ושני אמה בה'ש

 הוא טיס טלי רסד.( - . ש:1 אמה שליט ו'טני אסה ע' שהואל תני וצ"ל ע', סלת שחסר או בכלאים, כמי אמה )במקוםאטר
 מלה;לל- תצא העין אל חבט ללמד ושני הויושל " ישב ויר שיש, כ'עיושניה"
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 לפרמי, קשה אך מזה יוהר האמיתי שהשיעורהברייהא
 ואם כ' להר"ם המש' בפי' וגם . כ"כ[ קשה לאבכ"ז
 הירוש'", דעת שנוטה "כסו שלישים שני השיריםתשים
 הנ"ל כהספרשים הירוש' אה הוא גם שמפרשנראה
 ה' הוא השיעור דלריב"ב שם כ' דהרי הימאוזהו

 -)ועיין ש שביעיות חמש והשירים שלימות אמותאלפים
 הנ"ל הרים דברי ע"פ הירוש' את שמפרש שכ'בפ"מ
 - אמה, שלישי ב' לשיעור הירוש' דעת שנוטהשכ'
 כי הרטב"ם סובר ואולי - הנ"ל( בקושיתי הרנישולא
 ריב"ב דברי על קאי איננה הנ"ל בירוש' הסוג"כל
 עדיזן היו הראשון בדפוס גם ]כי ר"ע דברי עלאלא

 דאשינה יחד ופרק פרק כל של הטשניוה כלטסודרוה
 הייושל0י סבוא עיין הפרק כל על הגמרא נסדרה כואחי
 דהבבלי שסובר או בהכ"י-[ נם הי' שכן וודאי קלם,דף

 - , הדצ"ע ועדיין , ריב"ב בדעת פליגיוהירוש'
 מ-יב ישעי' ארץ עפר בשלש יכל שלש.שליש.

 , פ-ו תהלים שליש בדמעותותסקסו

 כ' ובתהלים כלי שם מנחם בשם כ' בישעי'רש"י
 איתא: שלפננו מנחם )בטחברה בו ששותין בליםמשטו
 אין וא"ב , בו( ששותים נזכר ולא , הם ננליםכלי
 , וליבש( )ללח מדה שם שהוא י"ס אכן . לכאןענינם
 ויוהר , גדולה סדה - ורד*ק חשובה מדה רשיפדכיכ
 שליש שהיא מרה אביו: בשם הרד"ק הביא מעטמפורש
 שיעור נדע לא כי מתים הדבר ועדיין הגדולה,המדה
 הוא כטה ממנה השליש נדע ולא הגדולההסדה
 שלישית שהיא לפי כן ונקראת הסאה היא השלישולד"ק
 שם, בהערה 42 ם ווינער ע"1, פירמט עיין ,האיפה

 האמה השלישית, אצבע הוא דישעי' דשלשוי"ם

'v.pאצבעות בנ' בשלש שמפרש לי נראה וראה"ק 
 הרי וכל לפ"ש בסלוק שיסר וזהו , אמה אצבענודל
 בהוד הסך עולם וגבעות שקלו "באצבעו"קדם

 דכל היינו - הכינו "בצרדה" עפרה וכל ניא ,"אגדלו"
 )ואולי הנ"ל, אצבעות בג' והכין והסך שקל יחדהעפר
 בשלש בשי"ם שם בישעי' שכ' רש"י גם לזהכוון

 שיש אמה בע' שהבאתי מה ולפי אמה, עדטגודל
 ראה"ק שגם לאמר הי' אפשר סתם, אצבע לאמהקורין
 , לגודל הסמוך לאצבע ובצרדה , לאמה באצבעכונתו
 דהה כא,א עירובין ההוס' קושית מעליו הסולקובזה
 טהא לאמה( בצרדה שכונתו )שסכרו אלפים מג'אחד

 שנם דאפשר אבודל, שאצל לאצבע צרדה קרידביומא

 להערוך מצינו כי לזה צריכין אנו שאין אלא כןידעהו
 שיעורייהו, וכמה ד"ה ב לה, טנתות עצמם התוס')הביאו
 מפרש הוא שנם שם( דעירובין בהום' המציין ע"זורמז
 ותו( הילמדנו בשם כן והביא , אמצעי אצבעצרדה

 "אצבע צרדה ומה התנחומא וז"ל בא פ' סוףנהנחומא
 ובאו"ז ארוכה, אצבע היא פי' הוסיף והערוך ,אמצעית"

 ומאי : כזה הערוך לשון הביא הקמה סי' הפיליןהל'
 בטעות נשמטו וכפה"נ , ארוכה אצבע פי' צרדהאצבע

 , אמצעית" "אצבעהמלות

 ריש ירושי ניצים שטין ב' , דרוסה ניצים ב' .שמין
 שמינית איהא פ.ה ב"ב ובתוספהאקדושין

 שלפי דוהם ע' עיין . שמנין איתא יב,ב קדושיןובבבלי
 נש"כ[ 1 1/8 = )6/12'( ]או מעה 1/12 השמין שלפננוהגרסא
 לגרסתהערוך אכן שטינית. או שמין, להשם מעםואין

 השם טעם ויה' ג"ש[ )6/8'(=2 ]או מעה 1/8השטין
 מעה. 1/8 שהוא לפי שסיניה השם ובפרסשמין
 , מרה שם ב( . שמין ע.ע , מטבע שם א( .שטינית

 לוג וחצי ולוג .,. עושה הלחובמדת
 וזהו בשמינית משמונה ואחד שמינית[ ]וחציורביעית
 הרשנ"ם וכ' , פ"ה ב"ב ותוספתא א צא, ב"בקורטב
 8/י שהוא , ביצה ורביע ביצה חצי דהיינו שמיניתעל
 הוא ושמינית : מ"א פי"א תרומית הר"מ וכ"כ ע"ע,לוג,

 דהיינו והוסיף במ"צ מהר"י שם וכגב , הלעשטינית
 י"ב הליטרא )כי ליטרא 1,8 דהיינו , וחציאונקיא
 ]ותהי' , לוג ע"ע ליטרא הוא שהלוג דסובראונקיות(

 אחר )' שבשמינית ושמינית לוג fa/~ שמיניהחצי
 , קורטב[ ע"ע לוג, 4"/' = בשמינית(משמנה

 לוג( חצי ); הקב שמינית שגם אפשרובכ"ז
 התומן כמו לוג[ =41,ן שמינית ]וחצי שמינית,נקרא
 9/י בין המהרש"א ע"פ הרשב"ם לדעת כן שנקראהארמי
 ]ודוגמא , סברנית שמינית וע' ע"ע , קב 8" וביןלונ

 לפעמים, פירושו ובכ"ז , לת 4/י שהוא , רביעיהלדבר
 אכן , רנו( הערה עיין , הקב רביעית , רש"ילדעת

 שמינית אבל : בזה"ל כ' העמוד בריש שםהרשב'ם
 הנ"ל הערה ]ועיין הלונ שמינית היינו נקבהלשון

 רביעית[. בפירוש נם רש"י על חולקשהוא
 תמונתא דאורייתא לוגא חנינא א"ר לגבינית,שמינית

 חכים יונה א"ר דציפרין דמוריימאעהיקתא
 חצי תני דבש, בה מכילין הוון ינאי ר' רבית להאני

 , הות דירן יוחנן א"ר יסהfr הישנה מברניתשמינית

ולטה
 לא ולמה פריך טאי קשה לפ"ז אבל , הישנה תמונתא רצ-ל , קאי התמונתא על הישנה דמלת מפרשים ישרפה(

 הגרסא באסת דשם ב' הלכה פ"נ שקלים נועצן דחוק לרעתי לישנה עתיקתא בין ולחלק הישנה אמר הא עת'קתאאסר
 קצרה וכלשון , הישנה טגריא ורצ-ל , טברנית על שקאי עכנ"ל קרי[ לא ולמה שם גם הגיה הק"ע אנן , עתיקא לה קריורמה
 , יבין בימי והיתה רקת היא דטבריא ה,ב במגילה המבואר ע"פ והוא , ט"ו פ"ט ערכין הישנה יודפסהישנה

 גהפלאח ותירץ הרביעי( לאלף תשע-ה בשנת טיבירוס, ע"ש תראה בנאה ,שהוררס טיבירואיס ע"ש סבר" אמרו מכ"ג ב"רוגמררש
 רק הוה חרא שאפריא לטד'ס ואפילו . ישנה יב"ן: של זו את קורא ושפיר ע"ש, אחרח טבריא היא הנזכרת וטטכריאשבערכין
 חוץ )מסתמא( לפנים שם שהיו הקברים בת' את הרסו כי ער , גבולה הרחיב עכ"פ ש"ח( )עיין טחדש הוררס ומאהשנחרבה
 והיינו טברי' מרכי דרשב"י ב לג, שבת ובבבלי הל"א ס"ט שביעית ירוש' ועיין ביוס'פון, שכ' כסו העיר את במקומם ובנאולעיר,
 לס גאסגה עכ.פ , הנ"ל בדיכוי אחר שטעם הגליל וטהרת רשב"י בטאמרו קאמינקא א. הח' לרעת נודה ואפילו האמורמטעם
 ועיין הישנה טבריא מקדם בסי' שהיריה העיר לחלק קורא ושפיר טבראשונה, גדולה והיתה העיר שנתרחבה גזה היוסיפין שלעדותו
 י . חרשה וטגריא ישנה נבריא שהי' ג"כ משפע קרסייתא טבריא עיקר הדא רכופרא כניחותא על שאר-י ה"א פ"א מגילהירוש'



סזשטנין-ישעה
 דאמרי אית ביומוי, רהות בגין עתיקתא אמר לאולמה
 * דהוות כמה זעירת ולא וזעירת ורבת זעיראדהות
 שמינית דהצי פי' הק"ע , וש'נ רפייה שבתירוש'

 , רביעיות ב' השמינית ותהי' , רביעית היאטברנית

 בפנים שם עיין , הקב שמינית דהיינו , לוגחצי
 שוה הטברני הקב יהי' ופירושו גרסתנו לפיוהנה
 לרביעית שוה טברני ןורביעית מדברילקב

 מאן רביעית נם לקטן-, עיין להתקיים, אפשר איוזה מדבריי
 כל סרס שהגר"א בשקלימ )ועיין הכא שמהדכר

 מסתפינא לולא ע"כ הלזו(, הקושי' מפני ועוליהסוגיא,
 ממלת ;ונשתרבבה ט"מ "חצי" שהמלה אומרהייתי
 הדברים וכונה , טברנית שמינית תני : וכצ"לתני(

 ,,, תמונתא הוא דאורייתא דלוגא ר"ה שאמרדבמקום

 שמינית וכי מבונית שמינית בברייתא אמרו ,דציפרין
 והשניה לה"ק הראשונה רק 8/ן, פירושן שתיהןותמונתא
 יסו( דציפרין התמונתא,,. כמו המברנית והשמינ.תארמיתן
 מדברי קב 1/4 דהיינו מדבריות שמיניות ב' אלשוה
 ובין ר"ה דבין כיין שאלו ולכן . דאורייתא לונאדהוא
 שנים פי הגדולה אחת מדה אל כונהם דברייתאתנא

 , עתיקתא ר"ה אותה קורא למה א"כ , מרבריתממדה
 דבזמן ותרצו ? עתיקתא לה קרי לא דברייתאותנא
 בה והשתמשו ההיא המדה היתה עדיין דברייתאהנא

 רק , עוד בה השתמשו דלא ר"ח בזמן)משא"כ
 )שהיתה זעירא היו מדות רנ' תרצו ואיר ,במקרה(
 וררבת ציפורית( ונקראת מדבריות 1,44 אלשוה

 ודזעירת טברינית( ונקראת מדבריות, 2 אל שוה)שהיתה
 כטה זעירת לא אך מרבריוה( 1,5 אל שוה)שהיתה
 קב ע"ע -1,5(, והיא 1,44 רק היתה )ההראשונהדהות
 דברייתא תנא אמר לא ולכן יסז( תמונהא וע'טבריני

 שהיתה הראשונה אל דכונתו יטעו שלא,עתיקתא'
 יטעו שמא דברייתא תנא הש דלא ךוהא 1,44רק

 היתה לא האחרונה שזו אפשר י 1,5 להבתדכונתו
 דכונתו ימעו שמא ר"ה חש דלא והא , טברניתנקראת
 היתה דמורייסא .,, דתמונתא אפשר ? א,, הבתאל

 שפרט הטעם שזה ואפשר 2 הבת דהיאידועה
 1,44ן, הבת אל רכינתו נטעה,דמורייסא"-שלא

 , שמין ע"עשמנין.

 פומקא, ע"עשכקציה*

 שלן שבבייב וכן ,,, עברי שבעבד .,. אחוזהשבשרה
 אישות הרמב"ם וז"ל ב מז נדה ב, יה, ערכיןמעל"ע
 על שנים אלא ההמה שני ולא הלבנה שני לא הנ"א:פ"ב
 כמו .,. ומעוברות פשוטות שהן העיבורמרר

-אותן שקובעיי ,  וי'נ-בשנה פשיטה, בשנה יב'ח הן וא"ב 
 ואם ליום מיום יב'ה מונה ב ו, רה"ש וכ"ה ,מעוברת
 בכל שבעינן רש"י ודעת , לו נתעברה שנהנתעברה

 אותו מעל'ע, : שם בערכין כ' רכן לשעה משעההני
 בקישים דדוקא וי'ם , הבאה לשנה שעה ואותהיום

 בבתי וכן , בהו פומלות רשעות ב כה, זבחיםדאמרינן
 משעה בעינן הומהערי

 לשע"
 בעינן לא בשארי אבל ,

 וכאו"א קבוע שנתם ראש שאין באלומשל"ש.-וכ"ז
 קבוע שנתם שראש אלו אבל , מיוהד רה"ש לויש

 אפילו רה"ש( )ריש מלכים שנות כמו , העולםלמנין
 ישראל מלך צמר  אם  ולכן , שנה בחשב בשנה א'יום

 ןונן שנה לו עלתה בנימז א' שהגיע כיון אררבכ"ט
 דיום , שנה לו מונים אעפ"כ דניסן א' ביום מתאם
 וע"ש  לשנהב נחשב , בתחלה  בין  בסוף  בין ,  בשנהא'
 מלים ועיין , ואלנות ירקות , דנמיעות רה"ש  בריןעור

 - . בזה שהאריך מה שםאישות
 מונבל,-יגע ובלתי מוגבל קצר, לזמן ש"ת מל"א ,קטעה

 כרגע וכן הדאיסה( שעה ת"א לג-ה שמותאחד
 נמצא  ד-סו ברניאל  גם , בשצה היא  סו-כאבמדבר
 שהכהנים משעה ברכות ריש בתלמוד ומזה , הדאכשעה
 בשעה ב ט, ושם הזמן, ראשית על בתרומתן, לאכולנכנסים
 בזה, כיוצא והרבה הזמן, המשך על מתפלליןשהצבור

 טקוטות' .שבהררה עוטדין אין פרק ריש ר"י תלמידיוכ'
 מועם זמן אלא דוקא שעה רצ"ל אין שעהכשאומר
 ידרוב בלשון תר"י דברי הביא קצט סי' או"חךובה"ם
 ולכן , אחריו אחרים העתיקו וכן שבש"ס' שעהסתם
 כסו הוא תר"י לשון ובאמת , מעט בזהנתקשו

 אחר א( שעה ע"י יציינו זה אני[,-ומלברשהעתקתי
 ויקהל בזוהר שאמרו כמו , )מעל'ע( שלם ליוםמכ"ד
 't'fl've בהריסר לילא אתפלנ סטרין דלתלת ב קצה,דף
 דיממא דאתיספן שעתי אינון בלילא שעתי אתוספןואי
 הדברים רכונת והש"י הרמ"ק בשם נהגה וע"ש ,אינון
 כסט,  שווה שעות לכ"ד מהחלקין יהד והלילהשהיום
  מזמור  במשחים  במפורש רחקופוה שצות  הן אלורשצות
 מן נוטלין השנה את לעבר נכנסים שהזקנים בשעהים

  בסוף הנרפס  מהרא"ה מכתב  )עיין ללילה ונותנים היום ... הוטה  ערי בבתי .,.  בקרשים  האסורה  שגה .שנה
ארצות

 טבריא ואנשי ציפורי שאנשי אבן המל אבז  ',ב  סוטה  שאמרו  כסו ,  שוין  וטבריא ציפורי  רמשקיות  שמצעו  ומהארמו(
 שאמרו וזה ינאי, ר' ביטי היתה ההיא שהמרה טבריני קב וע"ע רם,( שווה. היו וטברי' ציפורי של המדות שגם מסתבר בהוטוקלין
 וזה המדה, אזדערית הטברינית( המדה ידע וראי )אשר ינאי ר' תלמיד יוחנן ר' הבימי מבואר רבש_ושם בה מכילין הוון ינאי רי רביתכאן

 היא" "דירן כשקלש המגיהים הגיהו ולחנם . נתקטנה כגר כן שאמר ובשעה לפנים, אותה שידע עבר( ולשון הות דירן כאןונאמר
 "דירןבמקום

 הות"._
 וש-ך בט"ז הונא מ-ב בתשו' וכ' אהת. שעה ואפילו אהד יום אפילו אבילןת לענין איתא א כ, ביוע'ק רמה(

 לשון רמצינו מפורשת' "ראי' הם-ב בגליון רשמנו ואנחנו : כ, שעה ע' וגדה'ר . לזה ראיות והביא שהוא, כל דהיינו קלט סי'יור"ע
 שעה מקרי ג"כ דרגע הרי תגהנה לרגעים ,4גאמר שעה בכל נידון אדם רנ-א , יח דף דרה,יט מהא קצר זזטן גסיסרא רגע עלשעה
 במה'ג אבל , ומתר"י מת"א שהבאתי כמו לפנים וא"צ פשוט זה כי אוסר אני וגם . עכ"ל לפנים. וא-צ פשוט ,וזה חכמיםבלשון
 כמה אכילות לענין הנזכר שעה בשיעור נסתפק אבל , רגע אך שתחי' אפשר שנטעה ידע המ"ב . המ"כ דברי של לפשוטן ירדלא
 זמנית* "שעה , כ' הכללי ובאוהיש רטט( - . לפנים דצריך וראי ראיותיו ובלתי , למעיין כמבואר שם ראיותיו הביא וע.ז ,היא
 ,שעות נקראות כאלו דשעות , טעות וזהו . מעל"ע רציל שלם, ליום מב-דאהד

 המחגריה מאחרוני אפה עוד ומצאנו , השוות-
 - . גזהשטעו
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 נם שלטה באפריון הרב ולדעת . ח"א( החייםארצות
 , אחת שעה לי' מקדמינין ב נח, פסחים דאמרוהא
 לא לדעתי )אבל השוות משעות אחת שעההיינו
 שעות מי"ב אחד חלק ב( . סוניא( מאותה כןמשמע
 שוים- והלילה שהיום בין בלילה שעות מי'ב אוביום

 בשאר שוים- שאינם ובין ותשרי-, נימןבתקופת
 ארוכות היום שעות אז ארוך היום השנה,-ואםעהות
 , להיפך הוא אז ארוך הלילה ואם קצרות, הלילהושעות
 וקיצורן שארכן רצ"ל זמניות שעות אלו שעותונקראו
 ט"ב פ"א ברכות כמו , בו מי'ב אחר שהן בזמןתלוי
 פיהמ"ש וז"ל שעות, ד' עד מ"א פ"ד ושם שעות נ'עד

 בכל הנזכרות השעות כל כי ודע : ברכות רישלהר"ם
 השעות הן הזמניות וענין , הזמניות שעוה הןהמשנה
 יוחאי בן ןועיין בלילה ויביש ביום יב"ש מהןשיש
 מפסחים לזה מקור שהביא קמ דף קלא מענה ז'שער
 יומא שית ,,, במערב חמה ז' במזרח חמה ה' : ביב,

 ושארי ותפלה ק"ש זמני של שעות והן .בקרנתאן
 מה, קצם סי' או"ח ת"ס ועיי' , בזמן התלויותמצות

 - . אלה בכלשהאריך
 שלום להם אמר ראשונה שעה א נ, ב"ק דאיתאובהא

 הפוסקים; גדולי פליגי עלתה, א"ל שלישית שלו' אילשני'
 , השוות שעות דהיינו תי"ו וסי' ש"פ סי' הריב"שדעת

 דהיינו כ'ו סי' ח"ב המהרי'ט במעל'ע,-ודעת מכ"דא'
 ועיי' . נפשו שתצא רעד דינא לענין ונ"מ , מועטזמן
 ונחלה ט', סי' יעקב ברית מז, סי' החדשות רע"אשו"ת

 בזה,- שנו'נ מה י"ח סי'דוד
 כשעורה על,,.עצם מנלח נזיר טומאות אלו עלשעורה.

 כשעורה איתא מ"ח פי"ז ובכלים מ"ב. פיזנזיר
 אלא קמנה ולא גדולה לא רב( , כשעורה )עצםשאמרו
 שכתבו סמה כי ואם , שיעורה נדע לא ועדייןבינונית,
 נ"ש 144 אל שוה שהיתה הערבית שהאמהחהמ"ד
 ידענו , פאריזים קוים 218,068 אל שוה היתהבינוניות,
 ק.פ, 1,1796 הוא הבינונית)=,,,/218,068( השעורהשרוחב

 796*,1"2,25 ]או , פאריזי צאלל 0,1288 נ= )נ4798/1'י(או
 דשעורה אמרו שם במשנה אבל , מ"מ[ 028,3291

 שיעורה ללמוד ראין אפשר כן ואם , מדברית זושאמרו
 לענין )היינו הנ"ל חהמ"ר של בינונית ג"שמשיעור
 הרמב'ם שזכר השעורות בכ"ז . כשעורה(עצם
 חהמ"ד, שזכרו הן שהן מסתבר ע"ע, האצבע, רוהבלענין

 כל סדרתי פיהן ועל י"מ, סי' יוד"ע שניות מהרי'טעיין
 זו. במחברת והמשיחות המדותחשבוני

 , משקל בתור השעורה נזכרה הנאוניםובדברי

 ושבעל )שבכתב תורה של ממבעות שיעור ידה עלוקצבו
 והדיח , וממל"מ מזל"ז משתנה משקלם אכל ,4ה(

 )דהיינו נ'ש שפיד משקל מצא כיב אות פיחבכורות
 מרוזברק והר"מ אחד, לום הנאונים( לרעת הסלעמשקל
 ה ש סי' יודיע וג'ז ופרישה פ"ח סי' חו"מ בב"חהובא
 י'ב סי' והנ'ש , מלוט עשרים וחלק לוט משקלםמצא
 ובחויי ]ובחוה"ש מלום עשר חמשה וחלק לום - ל"אאות
 רק שניהם דברי אבל , עליו להשיב הרבה איסי'

 והגאון בדבריהם[ המעיין יראה כאשר בעלמאהשערות
 * לום 0,9 משקלם שמצא כי רכ'נ סי' יוד"עבצצה"ח
 שו"ש, והד"ת הב"ח הביאו , קם מי' במהרי'לועיין
 כולו בקיאים אנו שאין כמדומה דשעורה ששיעוראשכ'

 ואין יסט*( שונים, במו"ז היו שונים הלוטים גםהאי-,
 ע"כ , הנ"ל הגאונים של הלומים שיעות יורעיםאנו

 והוא השעורות שיעור את לקצוב אחרת דרך ליבהרתי
 והכפו"פ , שלו בכורות בהל' הרמב"ן שכתבו מהע"פ
 של גרעין כמשקל הוא שעורה גרעיני ד' שמשקל סגדף

 4,8 הוא בסחה'מ שמצאנו לפי האחרון זה ומשקלחרוב,

 השעורה שמשקל נמצא בדבר( חולק )ואין פאריזינראן
 ',/8'4(הוא

-  לשיטת משתוה זה ושיעור . נ"פ 1,2 
 ע"כ האו"ז; ע"פ אונקיא בע' שזכרתי להשיעורהריב'ש

 השקלים חשבונות בסידור לחומרא סמכתי זה שיעורעל
 הלח למדת והושאל רגל, או יד לפסת שת"ז .שעל עמהסי- הנערכות הממבעות ושארוהסלעים

 מ-יב ישעי' מים בשעלו מדד מי ,והיבש
 ולדעת רש"י, בפי' ע"ש , ינ-יט יחזקאל שעוריםבשעלי
 כמו ענינם : הרד"ק וז"ל , היד לכף שם הכונההרש"פ

 בו יש אם ממנה יצא וחום כגרים בהרתשערה. אנרוף,- מלא כלומראנרוף
 ננעים לבן לשער זקוקה שערות שתירוחב

 ט"מ שערות ל"ו שיעור אצל הרמב"ם והנה , ס"הפיד
 כדי כ' ה"א פ"נ שם שערות ד' ושיעור , ה"זפ"א

 מביב יניקתה עם השערה דהיינו , שערות ,,,צמיחת
 רוחב יהי' ולפיז , לשער שער שבין רוחב כחציסביב
 יודיע דרשה עכ"ז שערות ג' בין שיש כמרחק שערותב'
 לא ה"ו פיד שם ב"ש שיעור אצל אכן עדשה, וע' ק'צסי'

 . למה אדע ולא , צמיחתן הר"מזכר
 הנור כשפופרת מקיאות עיריב הנוד,שפופרת

 חוזרות אצבעות כשתי , מ'ז פיומקואות
 של בינוניות פ"ה שם בתוספתא ואיתא . שםלמקומן

 אלו, לדברים מובן כל בעבמ"-ואין אמר .ולא אדםכל
 בט' טארבע ולא וצ"ל התם איבא אותיות שערבובונראה

במפח
 לרש"י שה-ס וכ' גדולים ז' הוא מר?( )של שהלוט שכ' קכא סי' ברונא מהריי שו-ת ועיין . שם וט"ו ד"ח עייןרסמי(

 אלא - מהרי"ב של לום 7;5 רק הוא רשיי של קלוניא רלוט נמצא גדולים כיה הם קלוניא לוט 6 או קלוניא אונקיא 2,5שהוא
 כ' מרזבורק הר"ח כי ... גדולים ליה לתת ונוהגים אצלי( רשום שמצאתי )כפי דז'ל , ל-ה וז"ל בספרו נפל שטעות לישכטרומה

 מקילים ויש ... שעורים ועשרים מאות ותשע אלף שיערו והגאונים והמיימוני ... גרועים ז' כסף ולוט , כסף לוט המש הואשה'ס
 שקל רה"י פירש רו"ה ובפ' ל. גדולים ב"ה והוא שגקלוניא הישר למשקל אונקיא הצי שהוא המשפטים ואלה בפ' רשיילפירוש
 ר' וסלע סלעהוא

 דינריי
 . ע"כ , משפטים בפ' רש-י( זז פר"י וכן לוט ה' וי"א לום ד' ... שקלים ה' א"כ ,.. זהב כפו שקל ודינר

 ליה דשיעורן ושמ"מ , תשובתו בראשית שזכר אלו דהיינו , סתם לוט ח' , דרש"י אונקיא החצי את :להי'א( ההושבהרי
 ואין לס.ב( ועולים , גדולים ל.ה מן יותר הוא והגאונים רהטיימגני ,ואליבי' - ררש'י אליבי' הוא סרזבורק רזה שיעור וכיגרוניים.

 - , עור ת"י::ספ-



 בריש הלשון וכיה דדין, כאתוון ררין אתוון כי)יבמפח(
 וע"ש פיח, מקואות ובכ"מ סם"ז סוף מקואות הל'וברא"ש

 הן אצבעות ב' דהני שדעתם וב"י סר"א יוד"עבפנימובטור
 , נודל =כ1,6 )2/5.4( או מפח 5ץ והוין בטפחמה'

 ורב ה"ו פ"ח מקיאות ובהל' מ"י פ"א שםוהרים
 לגודל הסמוכות אצבעות שתי דהן כתבו מ"ישם

 שרוחב מוברים אם ממני ונעלם ואטה, אצבעדהיינו
 בשתיהן הוה ולא טפח 1/5 כאו"א שוהשתיהן
 שם.ברים או הנ"ל, והב"י המור כדעת גודל 1,6רק

 1,6 מן יותר הוה ובשתיהן מפח, 5/, על יתירהשהאחת
 1,6 מן יותר לדעתם שהוא לי ומסתבר רט'גודל
 צריך ד"ה שם בב"י שכתב מה דלפי ,גודל
 שיעור ה"ד פיד טקואות ובכ"מ מ"מ יהיושלא
 ובערך יפא( מזית גדול להרמב'ם שפה"נשל
 , הוא הזית קומר שלהרמב'ם מבואר קמ"ז והערהזית

 להרמב"ם דשפה"נ נימא ואי גודל, 1,583 מן יותרלכה"פ,
 קטן השיעורים נין החילוק יהי' גודל 1,6 מןפחות

- ,מאד  
 הקדש ששקל בתו"נ ומבואר בסונ"ר הר"פ נזכר *21קל

 יחזקאל ובימי , נרה עשרים הי' משהשל
 בכורות )תוס' גרה כיד והוה מלבר שתות עליוהוסיפו

 דבימי וי"ם שם(, בצ"ק ועיין ר"י בשם ושקל ד"ה אה,
 טה-יב, יחזקאל דקרא כפשוטא גרה כ' עדיין הי'יחזקאל

 . ר"ת( בשם שם 1תוס' שתות עליו הוסיפו אח"זרק
 בן שקל גם בכתובים נזכר והתשב"ץ הרמב"ןולדעת

 מצות עלינו והעמדנו י-לג נחמי' הכתוב כי נרהל'
 אלקינו לעבודת בשנה השקל שלישית עלינילתת
 קעב ענין ח"א והתשב"ץ ל-יב שמות הרמב'ןיאמר
 ביפי כי משה של השקל כמחצית , גרה י'רה'ינו
 דהיינו משה של ומחצה לשקל שוה השקל הי'נחמיה

- גרה,ל'  
 ומסתבר אונקיא, חצי השקל משקל הירוש'ולדעת

 נרה( כ"ד לבן )ולא גרה כ' בן שקל אל דכינתולי
 אינקיא חצי והשקל רש"פ וכ"כ וגרמם, אינקיא ע'עיין
 בן )שקל דאורייתא סלעא א( נ, )בכירות רבאראמר
 דינר ג' משקל הגז"ל ואמר , ותילחא תלחא מעה(כ'

 עשרים והן )כצ"ל( ושליש מוראבטו, ג' כלומר ,סייעת
 ע"ש,- , חטה של גרגרים מ"ו והמעה ]וסיים ,מעין
 בזטן כמו כי לי ונראה נ"ח. 800 15%201(=כ השקלוהוה
 חמין דלהביא בסוגיא פ' ב"מ )עיין הלמודחכמי

מתשקי
 בזמש כן , ירט( שח סי' חו'מ ובטור שעוריםוהביא
 והוה 16 אל 16 כערך להשעורים החטין ערךהי'

 כשיעור , שעורה גרעיני r:(aoo, 820 18/151השקל
 מצינו וכן במחלוקת, למעם כדי ממבכר והכיהנאינים
 השקל דהוה ג"ש צ"ו שהוא אלמראבמי רי"עאצל
 הל' עיטור שמצינו יפב'(,-ואם ג"ש 320 98(=ך 3'8/'

 אי אבל מזה, קל שראזיגד מראבוטין ב מב, דףכתובה
 בי רש"פ של המראביט האחרוז זה שיהי' לאמראפשר

 רק השקל יהי' ולא נ"ש 86,4 אלא אינו ההואהמראבים
 רש"פ משיעור הרבה פחות והוא נ"ש, 288 דב 86,4י 3)8'

 שמובא בפי ריא'ג וז"ל חטים[, ועוד גרעינים, 800שהוא
 : הדברימ, נשתבשו 37 דף ח"ה )ובכ"ח 64 דףבכפו"פ
 זהובים שלשה שעורו מעה( כ' בן )היינו הקדששקל
 רבא אמר בכור יש פרק שאמרו מפני ערבייםושליש
 שיעורו שנם לי ונראה ותילתא, תלתא דאורייתאסלעא
 שעורה, נרעיני 820 או , חטה נרעיני 800 , אונקיאחצי

 בהקדמת רש"פ כ' כן כי )והגאונים(, הנ"ל רש'פכהשבון
 דינר בע' ועיין , מריא"ג לקוחים דבריו שרובספרו
 וחצי, גרהם או , נ"ש צ"ו בן ערגא דינר שהי' ,ערבא

 שכונדה כ' הוא(,-והכפו'פ חד שרבא טייעא)ובאמת
 92,16 דהיינו דרהם 1,44 לפיח שהוא אלקירוואן דינראל

 שהוכיח מה על וממך , ג"ש so7,eo השקל והוה2'ש
 , כך שיעורו ערבא שדינר הרחף מדברי סיד בדףשם.

 ערבא דינר ע"ע היו שונים ערביים שרינרין מלבראבל
 נזדמן מוגה שאינו רי'ף שמפר שם כתבתי הנה ,הנ"ל
 הנ"ל,- להוכחתו יסוד כל ואין , בכפו'פלהרב

 את חושבים חכמים הרבה ועור היוסיפוןנם
 ואפשר 1~6 באקה עיין , אונקיא חצי קדש שלהשקל
 חצי משקלו שהשקל כא-לב שמות רש"י שכ'שמה
 אצל הובא הארמני' הח' שכ' מה שנם ונראה ,שקל ע"י , מעה כ' בן קדש של לשקל כונתו נ"כ ,אונקיא
 הם שקלים אלפים שששת , בהערה 162 דףבאקה
 , לשקל אונקיא רבע , אונקיות מאות וחמשאלף
 לקמן( )עיין קדש של שקל חצי חול של לשקלהיינו
 משקלו חול של שקלים שני שהוא קדש של השקלאבל
 )טאלאנד( הככר את שם שחושב לדבר ]וראי' אונקיאחצי
 שקל, אלפים נ' מן יותר ככר ואיז שקלים אלפיםששת

 ע"ע, , שינים במו'ז היו שינות שאונקיותt[r*u-אלא
 שזכרנו, אונקיות מהחצאי כאו"א משקל לכווןוקשה

 הישר בספר דבריו הובאו , לו-ינ שמותובפיז
 דלמד'ס אתו זח ובאמת , משפה": קטן קוטרו 'הי' ביצה כחצי הוא שזית למדים דנם שסבר משמע קע"ה ר"מ יוד-ע ובצצה"ח 1,8.== 4)5"41,י רק הוה לא עדיין טפח לחומש האצבע ואת להגודל האמה את נשוה אפילו כי גודל, 1,8 טן יותר לא ועכ"פרפ(

 נבתוב,- תדל 1,8 מן הדיעות לבל קוטרו יגדל שלא וספה"נ משש"ג קטא הערה ועיין גודל 1,93 מן יוחר מעט הזית קוטר יהי'כן
 מלת נלא אתמר "שפופרת" סתם דהרי מסתבר והכי המד". "שפופרת זה שאין הרסוסם יפרש עכ.ח - ? מזית קטנה ששפופרתדנראה ,השפופרת'- כטו יאצן לקבל יכולין שאצן הבלים כל ושאר מ"ר פי'ז בלים בר"ש הובא פ-ו ב"מ נליט בתוספתא ראיתא ומהרפא(

 וע"ש תמוה, וזה חטין, וחצי מט"ו מעט פחות משקלן שעורין שב"ז משמע שם, גנ"ם מפלאצק לרא"ל החכמה ובמעתי רפב(,הנר".-
 ועוד . קשה, וראי וזה שליש בערך מחטים קלים רשעורים כ' רכ"נ, סי' יוך.ע בצצה"ה והרב בדפוס.- ההבריד נשתבשו שכפה":בפנים
 באותו שם שמזכיר אף חטין, מאין ה' למשקל שוין שעורין פאין ו' שמשקל מרבריו שמשמע צח למנהררין בחידושיו התג"ש ;ל קשהיותר
 שהיו ואפשר , שעורים ממתם גרועים שהיו אדומים שעורים מצחו כי ואס , ש"ל דב"מ הסוג" את שמזכיר שח סי' הממ"ע אתענין
 שח"ג בס' כי ודע - . ושט שם המעיין יראה כאשר , הת"ש לדברי ולא הצ"צ לדברי לא ענינם אין אבל , שעורים מסתםקלים
 820 אם רפב.( סו"ז.- לפי גן כ' שהם אפשר אבל שוים, והשעורים ההטיט שמשקל כ' על-ו ח"ג ובתשב"ע פיה פרק אריהמשער
 - ע"ש. , סלע בע' שזכרתי התשב"ץ כשטת והוא או:קיא, 0,6 ; פלע( ); ג"ש 384 יהיו אונקיא חצי הםנ"ש
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 ט' פחות וחצי זהובים שני שהשקל כ' תקם סי'לר"ת
 ע"ב והרימל ריטל הוא יפג' שקל חצי מ' כישעורים
 חלקים לם' וכשתחלקם שעירים צ' זהוב כלזהובים
 ושמונה מאה ש(הם שקל )לחצי שעורים וי"ח זהוביבוא

 אונקיא ]80/י1(=0,42 השלם השקל ויהי' עש"ל'לשעירים(
 הקראי, שמואל ב"ר של הממעות בספר ]ועיין ג"ש רט",או[
 הקדש שקל בירוש' שראה 13 דף ח"א בספ"ב ישראלגמי
 דנב, ופג.(( ררהם מה' )קרי דרהם מיה חסר משקלושהי'
 הוא שהמשקל כ' שם ולהלן דנב, וא' משקלות ג'רצ"ל
 נראות, כ' שהוא , הקדש ששקל ואחרי מעות נראותו'

 לנו יצא , דנב ואחד , מעות( )י"ח משקלות נ'הוא
 מה ולפי , הקדש שקל "!/י או משת ב' הואשהדנב
 מ"ח הוא המחבר של שהדרהם , ים הערה המו"לשכ'
 המסעות בעל של השקל יהי' ג"ש( 240 ררהם )וה'נ'ש
 , )בקירוב( ג"ש 218 שקל(=. ! ,,,, פחות נ"ש )ננ240הנ"ל
 משיעור הרבה קמן והוא הנ"ל[ הפיז לשישר קרובוהוא

 ואפילו נ"ש(, 820 קדש של השקל את )שחושביםהגאונים
 מזה קטן עוד ושיעור , סלע ע"ע רשעי, שלמשיעורו
 )ז( שלמה של ששקל שכ' קה סי' החנוך בם'מצאתי
 והרש'פ הגאונים שיעור חצי דהיינו קפד( נ"ש ק"מהוא
 אצל נם מצינו כזה ושיעור אונקיא-, רבעוהוא
 הבנת לפי ולרה'נ , הריב"א הבנת לפי ךולר'ת ,חה"ע
 מעם עור הוא , שבועות להשערי נם ואולי ,הכפו"פ
 בע' כתבתי וכבר , ]ופרוטהן דינר ע"ע , מזה[פחות
 , ג"ש פ' רק משקלו הי' לא הראב'ע שלדעתנרה
 של השעורים משקל אם )וכ"ז אונקיא, שמיניתרהיינו
 ועל להסלע שונים שיעורים סלע וע"ע שוה(, הי'כולם
 . השקל שיעור גם ישהנהפיהם

 דנביאים שקלים , ומדרש בירושלמי ר"חולדעת
 ועיין כסף, ע"ע , קינפרין ודכתובים )מנין( לישריןהם

 ועשרה שקלים שבעה הקרא שאת לב-מ ירמיהותיב"ע
 יפה( יכסף מלעין ועשר , מנין שבעה תרנםהכסף
 דכן שקל, זוז( מאה ); חול של למנה ראה"ק קוראוכן
 שני כגודל קדש( של ): הנרול ככר שקלים בפ'יסד
 חול( של )ככר והסנה , חול( של ככרים ב' )4מנה
 והשקל , חול( של מנה מ' ); שקל ששים עדעולה

 )מאה סלעים וחמש בעשרים מתחשב חול( של)מנה
 למר אולי ז מנה חול של לככר דקורא ]והא ,זוז(
 שקלים עשרים שאמר מה-יב דיחזקאל מקראזאת

 הכל )סך שקל וחטשה עשרה שקלים ועשריםחמשה
 לס' מנה דקורא הרי , לכם יהי' המנה שקלים(ס'

 של ככר דהיינו מנים, ס' הנ"ל ר"ח לדעת שהםשקלים,
 שם[,- שקלים בפרשה איתן בנחל יוצר ירי עיין י"י(חול

 לקטן( ועיין , )כצ"ל באגדת נם הח'צולדעת
 קורא תצה סי' לר"ת הישר בספר הובא אשרראב"ה
 של סאות שיש זהב שקל : התם ראמר שקללמנה
 מפרש לכן , שהם כמו להדברים מובן כל אין אשרכסף
 כדעת סלעים כיה , למנה שקל במלת דכונתו הלזהח'

 12 אל 1 כערך הוא להזהב הכסף שערך ואחרי ,ראה"ק
 סאות שלש 25( י )12 זהב המנה תהי' שם ר"ת שכ'כמו

 אבל , טושנלים דבריו כי ואם עש'ל, , כסףשקלים
 ,שקל" ברישא יאמר ואיך ר"ת, בדברי זאה לכווןקשה
 בלי סתם מאותי ,שלש יאמר ובסיפא לטנהויכוון
 יפלא גם פשופים, לשקלים ויכוון הממבע שםזכרון
 הוא זהב דשקל ראה"ק באנדת זכר ענין לאיזהמטני
 בספר ר"ת שדברי רואה ואני ו כסף שקלי מאותנ'

 א צט, כתובית בתוס' משמו שהובאו הדברים הםהישר
 טים וכי וש'נ, גבה ד'כ ב קיו זבחים ובתום' ונתןד"ה
 מאות שש זהב שקלי נ' : וכצ'ל הישר בספרנפל
 סתירת לתרץ ]ובא בתום' דאיתא כסו , כסףשל

 אחד דכתוב ארנון נואן את דוד קניית שגביהכתובים
 אומר אחד וכתוב חמשים שקלים כד-כד( )ש"באומר
 בתים' ועיין , ת 1 א מ ש ש זהב שקלי כא-כה()דהי"א
 למנה,- ולא פשום לשקל בשקלוכונתו דראב"ה[- אנדח בשם זה הובא התם שנם שםכתובות

 מעה י'ב ), סלע החצי גם שקל נקראובהלמוד
 מח"ט פ"ב מע"ש ראטרו מהא שנראה כמו , זוז( ב'.

 הוא שסלע הרי , מעות ושקל כסף שקל ,, סלעהפורט
 כיוצא בכ"מ וכ"ה סלע, חצי הוא שהשקל או שקליםב'

 חז"ל )שקורין זה וטעם ל-ינ שטות ברטב"ןבזה-וכ'
 לחציי שקלים קורין שהעם ספני שקל( סלעלחצי

 1,"ס . ושנה שנה בכל ,שקלים" שהיוהסלעים
- , בזה הרגיש לא והמו"ל הישר, ספר ע"פ תקנתירפג(  חומש פחות י"א וצ"ל שעורים י.א והגרה שם שסיימו ודע 
 ציון האהבת את ומחבר רפגי( - . גרה ועש 10(, =~2r 84,6 )כי דרהם Ira אל קרוב והוא ע-ז(, העיר שהת"צ לי1וכמדומה

 דרהם והוא כ' ולכן , הקא הוא לקטן( )עיין שדנב וסבר "מהדרהט' וקרא הדברים כונת הגין לא 146( דף ר' שנה בירושליםוהונא
 גרולי: קשה לי אך . כ"כ קשה לא 111 , הרמג"ם על שיחולק חמה שם בהגה רפד( - . שחר להם שאין דברים והם רגקאחסר
 מנין תרגם ולא חמשין, מלעין נכסף תרגם חמשים שקלים בכסף הגרן... את דוד ויקן כ"ד כ"ר ב' רשמואל ם את בכ"זרפה( ע.ז.- מי העיר אם ארע ולא שנ"ה, סי' וע"ש , טהור מכסת נ"ש ש-כ משקל שהוא בקבלה הקרש ושקל בעצמו כ' ש"כ שבס"מזו

 תלתות תרגם בפנים לקמן שהבאתי דיחזקאל הקרא את וכן אתר( על שם ורש"י ב ק'1, זבחים עיין רדה"י, מקרא זה דמוכח משוםוואולי חמשיי
 דכתיב דקרא רישא משום ~ואולי , מנין ולא , סלעין עמרי חמש מניא רבונית סלעין, וחמש עסרין כמפא מנין מלעין, עסריןמגיא

 על קרא מהאי באמת שתמה מה במהרש"א א נ, בכורות ועיין ממש, שקלים הם לכה-פ, קרא, רהאי רשקלים הרי גרה, עשריםוהשקל
 שפירושה ,מגה" מהשם הרבים זה שאין ע"כ ? גרש"י( הגרסא וכ"ה שלנו גדפוסים )כ"ה "מנין' שתין כלהון התרגום דמיים ומהר"ה(
 מספר הוה הכל שסך ורצ'ל ו-יז עזרא ישראל שבטי ומגין כמו , ומספר מנין מלשון ש"מ אלא , שקליםכ-ה
 מנין( לטלה 1וליתא שיתין כולהון איתא עשרים ר.ה א ה, בכורות ווחתום' - מגה. yffp סלע פירושו כאן שמנה או , שקליםבטנים
 דסובר משום הוא ,מנין" שתין כלהון יוב"ע דתרגם דהא כתב ייצר ובידי שפירן אחא וודאי , לכון יהא דקודש מנא רבאמנה

 דקרא השקלים כל כאן תרגם אם , התרגום בדעת בן לאמר אפשר איך אדע לא אבל , נשים לקמן עיין , מגין הם רקרארשקלים
- 1סלעין  ווטרתא בפסיקתא ועי' רפו( - לשי. עור הספר ואין 6ם, בתרגום שנזכרו מני מגיא המלות את יפרש איך ארע לא גם 

 עכ"ל ס' הכל מך לכם יהי' המנה שקל וחמשה עשרה שקלים ועשרים חמ.טה שקלים עשרים שנאמר שלם ככר הם מגים ס' שכ' עקודיפ'
 הוא הל, דקרא המנה ועכ"ח כבר(, 1דה"נו מנה ס' הם הלן דקרא שקלים שהס' הוא גם שסוגרהרי

 ככר._



שרגש-הורמום
 , כזה חול של שקל הי' משה בימי דנםוי"ם

 :תעה שלא הקדש" "כשקל נהורה כמ"פ שנאמרוזהו
 היבא ולנן קודש(, של שקל )חצי חול של לשקלשכונינו
 חול של שקלים שהם טפרשים מהם שקליםדנאמר
 וכן , כן איננה שם הרסב"ן דעת אבל הקל()יע"ע
 שקלים אבל כתבו ומנה ד"ה ה,א בכורותהתוס'
 - . שוים[ קדש ושל חול של משה()בימי

 "שקלי גם ז( )בהלסור נמצאים רש"יולדעה
 ב"ק דזיל 711( 1/4 )=נ הסלע חצי שמיניה שהםסדינה"
 כסף שום ששנינו מקום וכל : מרינה סלע ד"הלו,ב
 ונם , לצורי שסינית הוי "שקל" בין סלע ביןסדינה
 וסלע דינרים ד' צורי סלע בזה"ל ר"ח בשם כ'רי"ע
 סלע חצי מרינה" "ושקל ,.י דזוזא פלגאסדינה

 - . כיוונו סקום איזה אל אדע ולא יפו'(סדינה
 וכ' כט,ב עירובין כיסאנו שרגושי הרהיןשרגש.

 ולא בפומבדיתא שהיהה ודועה סדההערוך
 ידיעות אינן קטנות מדות כי ר"ח ונפי' שיעורהפירש
 , קטנזת לא גדולוה טדית הן הח"ק ולדעה ,עכשיו

 ע"ע.- הרווד, שהוא כהבורש"י

ת*
 במשורה . שמיניה ופירושה מהא הוטנתא. ,תורן

 ק"ו... י.. משורה ומה ,. ירתיחשלא
 תומן וחצי ב"חן , 1והומן ורביעיה , לוג וחצי ,ולוג

 הטהרש"א לנרסה הרשנ"ם ופי' פמ,ב נ"ב ,ועוכלא
 ההם דאיהא הא על וכן , הלוג שמיניה הואשהומן
 רובע וחצי רובע , קב והצי וקב ,.. סאה הואעושה
 , הרי"ף שסביב לרש"י המיוחס .בפי, פי' ועוכלא,חוסן

 מוחק הרשב"ם אכן הלונ, שמיניה הואשההוטן
 הוא האחרון שתוטן ומפרש רובע" יוחציבברייהא
 8/' שהוא דלה הוסן נין שמחלק ןוהיינו הקבשמיניה
 בטהרש"א עכ"ז קב, 8/' שהוא -. דיבש חוטן וביןלוג,
 התוטן את חשב הלח בחדוה שהרי ססהבר והכישם,
 יפז( הלוג שמינית דהוא והיינו , הלונ רביעיהאחיי

 גרפת לפי , תקב רובע אחרי שחשבו ביבשמשא"כ
 שם, הנמק"י נם הקב[ שסיניה שהוא טשסע ,הרשב"ם
 שמיניה ניצים, נ' שההומן כהכו קנב לאויןוהססינ
 הגרסא הביא ובעיוך , ליבש( לח בין חלקו )ולאהקב
 תומן פי' כ' ובכ.ז , ועוכלא הומן רובע" "וחצירובע
 ובדים צ"ע., וזה רובע תצי שהוא הקב( שמיניה )5קב

 הסאה שטינית הוא רהוטן כ"י הראב"ד טפירושהביא
 אחת אונקיות ב' היא רנמ"ה ולדעת לונין, גידהיינו
 דנדפס טה היא דמוכח וטעות ןכצ"ל ברובעמויו
 דעוכלא שם דכ' סיור, אחד , ובעה"ש הגמראסביב
 הרי , עכ"ל ביובע מח' א' והיינו וחצי אונקיאהיא

 א"נ אונקיות, י"ב )8"6,ו(בב היא לדעתושהרובע
 א' היא כשמ"ק הר"מ ולדעת רובע.( 6/י הן אונקיותב'

 טסני נעלם שניהם ]ולדעת ליג 4/י דהיינו , בקבמת"ז
 וש"נ , ה"ב פ"ה שבה ובירוש' - , הומןן השםטעם
 ונראה , דצפורין ... תוסנתא דאורייתא לונאאיהא
 התם דמיירי אלא לוג, חצי דהוא , הקב שמיניהשהיינו
 ע"ע מדבריות, משל כפלים שהיו , טבייניות-בטדוה
 להסם"ג( )עכ"פ דסיירי בתלמודן משא"כ מבריני,-קב

 וע"ע שלו(- הביצים סחשבין )כנראה מדבריותבמרוה
 .הסומא

 כהורטום עד )כתסייבנן(בפשפש הולה ארנב"יתורמום
 , שיעורו המפרשים פרשו ולא נח,ב,נרה

 , קץ( אין לדברי )ד"ה רש"י שכ' סטה למדוהס.פ
 נדול שהורסום - ויוזכר כסלע אפילו הזלהשלנבק
 הולה אינה לרבנן שאפילו אמר רנב"י שהרי ,טסלע
 או , מסלע פחוה שהורמום ניטא ואי טנהורמוםיוהר
 ניוהר אפילו שהזלה הכא רש"י אוטר איך , כסלערק

 דש"י רכ' מהא , ע"ז לו קשה שהיו אלא רמז.( זמסלע
 קטנה כמעה רהב שההורמס כה,ב ביצהבעצטז
 גדולה אינה וודאי , סלע 1/24 רק היא הלאוהמעה
 שאף דאפשר א' בהירץ נעל"נ ותירץ , עש"לכסלע

 ההי' בכ"ז , טסלע הרבה קטנה בשויי( )זשבמשקלה
 )האיטלקי( לפונדיון שמצינו כמו , טסלע יוהררהבה
 , סהם טסלע רהב וככ"ז , ממעה נם )נשויו(שקטן
 לי' פשימא , בעל"נ להרב לו דמספקי' וטאיעכ"ל,
 נופא דביצה רש"י שמדנדי עד , רש"ו הרבלהנאון
 שם בשו"ע וז"ל , סתם מסלע נדול שתורסוסהוכיח
 כסעה ורחב ,., קטניה מין הוא נתורסוס , י"זס"ק
 הוא ופונדיון , מפונדיון גדולה ומעה ומע"מ,)רש"י
 הרב שדברי ואם עכ"ל. , סהם מסלע וגדולאיטלקי
 ספונדיון נדולה דמעה סהמא ותנא פסק ראיך ,צ"ע
 פתוהה כסף של מטבע ראין סנר. ודעטי' הרא.שהא

 שהי' נחשה של שהפונריון "טסהכר" ולדידהו ,מסעה
 1 מהמעה נדול הי' , כסף מעה לחצי בטחירושוה

 דעה פרי ועי' , מהכסף הרבה זול שהנחשתאתרי
 שזכר הרב, על המקשים נם כוונו לזה ]ואולי ,שם

בצצה"ח
 שצלע'ק אלא רכז( - כלל. וכרם שלא אף , מדיה דינרים ג' דרצ'ל ונראה , דינרים ב' והזא סיים הרביפו-(

 אכל ,,. הקנ שמינית תומן וכן הלוג רגיעית שבגמרא רביעית וכל הקב רביעית רובע "כלי העמור בסוף שם הרטבים שכ'יה
 .לו הי' מה ארע ולא רפז.( - . הלוג שמינית ולא הקג, שמינית רק לעולם תומן ראין משמע עכ"ל. הלוג, שמינית היינו .,.שסינית
 , היא אלימתא הס.ט ראית והרי עב"ל, לדבריו ראי' שוס הביא ולא מסלע יותר שהוא לומר רצה שהם-ט שכ' תורטט ע'להדה-ר
 מרמרי זכר לא הנ"ל שהרב ובפרט , יצום יצום הביא שלא לומר אפשר איך אך , לקטן עיי' , לרתותה מקום 0צא העל"נ כיואם

- ,העל"נ  התגאר... אחרי ועל אחר, ממקום מסלע, יוהר הם - רש"י לדברי - אליו השוה והתורמס שהמעה להכריח כ' והוא 
 והלשון , מכוון אצו ,המ"מ סלע הוא הגריס פסיון רשיעור פ"1 דנגעים במתפיחן התבאר ואחרי , מכנרים גדול כתורמם( וידפשפש
 ברורה ראיה וזו ... מעה על ועמד ופשה הל-ל מסלע וקטנה מגרים גדולה זו דמעה איתא אי א"כ ע.ט( הערה ;יין מדוקדקאינו
 דגעינן כסו , כגריס בתוכה לרגע א"א אגל סגרים וגדולה , מסלע קטנה שהמעה דאפשר מהתם, ראי' כל רואה אינני ואניעכ"ל,
 - . גר.ס ע.ע - . כסלע ופשה לומר והוצרך , נגעיםאצל
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 ההש לא זה ועל , נדה מהל' ב' בהשמטהבצצה"ח

 להו דליה נביאים חבל שיש , בציצ הנאון שהרץמה
 רק להו, קשה הדבר עצם על דלא אחרי דהראיש,הא
 , בזה[ טחלוקת אין כאלו סהמא, הדבר שכ' מהעל

 - , דרשני אליבי' כן לומר אפשר , לכאויהעכ"פ,
 שלא דבריו את לתרץ - , קיימינן אנן בדידי'אשר
 דרש"י מהא בצ"צ הנאון שהקשה ]ומה זא"זיסתרו
 הקמנה המטבע היהה שהטעה ב יא, קדושין נ'בעצמו
 ויש צורי, טטבע אינו ע"כ הפונדיון וא"בשבצורי
 כסו נחשת ורובו כסף שמעוטו סדינה כסף שהואלומר
 שרש"י הבאתי איסהרא בע' הנה , הרמב"םשכתב
 בעצמו הרב תירץ זה וטלבד , דהרמב.ם- הא לי'ליה

 איך הנאונים ביאורי לא אך . בטומו"ד[קושיהו
 )הפונדיון( מ"ח חלק שהיא שמטבע כן להיוהאבשר
 - 1 הסלע מן גדולה ההי' מהסלע )הסעה( כ"דאו

 סם"ח אחד הי' שהפונדיון דנהי הירץ שםובפ"ר
 מזוקק כסף דהסלע ,,. ממנו גדול הי' מ"מבסלע

 לא אבל , ועופרת נחשה עם מעורבוהפונדיון
 לגדלה אך )אשר המעה לגידל בזה הועיל טהאדע
 כש מזוקק כסף לרש"י שהיתה הכא( צריכיןאנו

 ועב קטן דהסלע דאפשר , עוד שתירץ ומה , זהסלע
 בלהי , ודק גדול הי' המעה( )וכן והפונדיון ,מיבא
 והגאון , האיטלקי פונדיון בע' שכתבהי כמוססהבר
 על בכהטים סמך ז"ל הגאון אדמו"ר כי כתבבצ"צ
 הפונדיון כסו המעה שגם רש"י ש5 ורבותיוההום'
 מסלע.- גדולה שתהי' אפשר ושפיר צורי, ממבעהאינה
 ההום' לרברי אם לנו דמה , דבקיו להבין זכיהיולא
 התום' נהבו וכי . , מסלע גדולה שהמעה לומריש

 מקום באיזה כזאה נטצא וכי ז כמעה נדולשהתורמים
 והוא דנפשי', טדעהי' כ"כ רש"י רק הא - זבהלמוד
 שסברי התום' אבל קטנה, פמבע שטעה שסוגר,משום

 נדולה שהיא יאמרו אפשר , נדולה טטבעשהסעה
 ורק , הטעה בגודל הלוי ההורסם נודל דאנן ,שעורמם
 היא שהמעה לשטחו הכי רש"י נקט בעלמאלמיסנא
 ז"ל, אדמו"ר ש4 דינו אה שהציל נסכים ואפילוקטנה.-
 ןולאסר עומדת במקומה רש"י על הס"מ קושייהעריין

 ואיננו רביצה ההורסוס איננו הנ"ל דנדהשההורמום
ney,הבוכר התיסיס והוא 0טכע שם רק כלל 

 לרב"ם שהי' , יחי' הרהח"ב הוצאה איכהבמדרש
 לדעה ואפילו אונקיוה, מ' סיקל נחשתמתנע

 יותר הרבה והוא , אונקיות ד' עכ"פ הי'המשביר
 הי' לא שיעורו להסגדילים שאפינו הסלעממשקל
 לדעתי - וסלע( תרמים , סייסים )ע"ע טאונקיאיותר
 שמו שלא הללו הנאונים על הפלא אבל - .דחוק[
 הרי - קמנהי "כמעה : וכ' רש"י שדקדק למהעין
 , כסף של שהיא מעה לסתם ההורטום את השוהשלא
 הוא שנם , באפ"ש )וראיהי קטנה" אטעה איזהאל

 בשוי' קטנה" "למצה שכונהו ואפשר - ע"ז(הניר
 סינים, כסף או נתשה של שהיתה לפי ברחבהוגדולה
 שקיראה נחשת, של שהיתה שססהבר , סריסיהוע"ע

 טסתנר. יותר והוא , אפשר ]או - קטנה" "סעהרש"י
 למעה בלל כונתו אין , קטנה כמעה שכ'שסה

 זטנו לאנשי התורמוס אה יסמן דאיך ,תלמודיה
 לאיזה כונהו אך 1- עוד בזטנו נדע שלאבדבר
 "מעה או היהורים בפי ונקראת , כיסיו שהיההמטבע
 אתר מטעם בזה לי ניחא שלא אלא , -[קשנה"
 הרבה קטן פעינבאהנע( ttie~os התורמוםדננודע
 עד הסלע רוחב שסנדיל רש"י לדעת ובפרפ ,ססלע
 שכי סה ססתנר ע"כ , - עיע , טפח שלישי שניכדי

 ראי' בנדה רש"י מדברי שאין , השני בהירוץבעל"נ
 בצ"צ ועיין . עש"ל ססלע גדול התורטום שיהאכלל
 ההורטום שיעור והעלה , בו חזר ז"ל אדמו"ר שגםשם
 לאתר שיעורו ביאר לא אך , בשלחני שכ' סמהפחוה

 -חורהו.
 החום אמה ואלפים מגרש אמה אלף . שבתתהום

 פסיעות אלפים מ"נ. פ"ה סוטה ,שבה
 ומכאן . מב,א עירובין , שבה החום היא וזובינוניוה
 הוא, חד בינוניה ופם'עה ו"טן ,בה דאטה אנחנורואים

 -. פסיעה.וע"ע

 מכל משר משי שרה לעשוה הרוצה פתיה. ,טץתלם
 פתיה של הלמים שלשה בש"אטין

 רב( אדמהי, וישדד יפתח טל' מח-ישה של הלמים)נ'
 ובירוש' , מ"ו פ"ב כלאים , השכוני העול מלאובה"א
 אסוה עושהשהי רח"ר בשם אר"ז זה אטרועל ה"ד,שם
 ומיצר אמוה שתועל

 וה*
 העב ולדעה הנקוא. כל אפילו

 ב' הם פחית של תלמים שג' ב"ש דברי עלקאי
 קאי ההיו"ט ולדעת - אטה, 8,' הלס כל נמצא ,אמות
 ,דאי אסוה ב' הוא הש-וני עול רסלא ב"ה דבריעל

 ן כהלכהא ודלא , כב"ש דכלא.ם פ"נ מ"ו אתיאלח"ה
 ; כהרב פי' לז אוה )ובהפי"ש . הט"ש מדבריוב"נ

 ובהלכהא , ב"ש דברי על קאי דהשיעורדהיינו
 עוד - . טעמי'( פירש ולא , להלכה כן כ'גנירהא
 כדברי להיות אלו דברי וקרובין במתניתין התםאיהא
 שוה להיות ק-וב ב"ש ששיעור הרב ופי; ,אלו

 ]רכן מדב"ה זוטר דב"ש שיעור א"כ - ב"הלשישך
 דקשק ומה בהוי"ט וכ"ח רם"זן. . בנרול  נהלההקטן
 קילי נבי בעריות למהני והו"ל לחוטרא ב"ה א-כע"ז
 הרב בפי' לעיין בהיו-ט הרב צוה ז בה' וחוטריב"ש
 קישי' בישוב שכ' 0ה דחולין ורפ"ח דיבמותרפ"נ
 ספני הם-ש דעת אכן שם. ההוי"ט שכ' מה ועייןכזו,
 ב"ש לדברי קרובים ב"ה דברי כי האמורה,ם
 ובמשנה בהפי"ש וכ"ה , טדב"ש זוטר דנ"ה שיעורוכי

 דדברי - והתויו"ט הרב לפירוש ראי'. יש ]ו5יאתרוגה
 טוע"ק סההוס' - האתןונים בדברי נתלוהראשונים

 ער שאטרו, הא רעל שביעית ריש בהיו"מ הובאג,ב
 זטן כל דבש"א שבתיה ערב אילן בשדה חורשיןמתי
 ער ד"ה התום' כהבי , העצרת עד ובה"א לפרישיפה
 והנה , לפרי שיפה זמן מכל יותר זה דשיעורהעצרה

 כדברי להיוה אלו דברי וקרובין מהניתין מיימאשם
 ב"ש שדברי שמם-שים ועשה .אלו

 קרוביי
 לרברי

ב"ה



 המנייתא--תרוודהמונתא

 , כאן וההוי"ם וכהרבב"ה
- 

 צ"ע ההוס' שדברי אלא
 . ובפ"ם , במ"ש , הגר"א בהנהוה ע"ז העירובאשר

 ב"ש מקולי הניהוה לא ולמה הקשו שםדבירוש'
 דב"ה דשיעורי' הירוש' שבפרש הרי , ב"היטחו0רי
 על )והפלא המ"ש כפי' והיינו , דב"ש משיעוריבציר

 פי' בשביעיה בכ"ז : כהמ"ש פי' שכאן שאףההפי"ש
 בישוב נימא ואולי - צ"ע( שדבריהם , וההום'גההיו"מ
 דהרצו הא שמפרשים בדוחק, שהוא אף , ההוס'דברי
 שאין "דפעמים האמורה קושיהם על שםבירוש'
 לעצרה קודם לחרוש עתיד והוא ,.. מצוייןהנשמים
 ב"ש והוה בהכי סיירי דסהניתן היינו - בש"אנדברי
 איהשיל כי ב נב חולין שאסרו 0ה )וכעיןלחומרא
 וע"ע לחיסרא( ב"ש להן דהוה איהשיל טימאהלענין

:כרשינהן, -  וההפי"ש הרב שלדעה האמור לפי נמצא 
 עול ומלא , להלם( אמה )1/8 אמות ב' הם הלמיםנ'

 ההפי"ש ולדעה טזה יוהר 0עם הרב לדעההשרונו
 הרם.ז ובדברי היב בדברי )עיין מזה פחוהמעט

 והמ"ש התיו"ם ולדעה , שם( ובהפי"ש לעילשהבאתי
 פתיח של הלמים ונ' , אמות ב' השרוני עולסלא
 מעם המ"ש ולדעה מזה, פחות מעם התויה לדעתהם

 - . מזהיזהר
 דהוה קדמייהא תטנייהא אר"י . תמנייתאהטונתא,

 הות בציפורי( : הערוך )וגרסתבטברי'
 , פסח של רביעיה משערין ובה ריבעא דא עליתירה
 קדמייתא אותה ממלאין שהיו רש"י קט,א*ופי'פסחים
 ומים טלאה שהיא עד עכשו של אוהה להוךוסע-ין

 המנייהא סדת לא פירש ולא רביעיה, הן הןהנשארים
 הטנייחא כ' דעבשו,ורשב"ם המנייהא מדת ולאקדסייהא
 והקשו )ח.(, סימה דמס' ועוכלא הומן היינו)קדסייהא(

 לוג חושב צ.( )ב"ב הספינה אה דבהמוכר ;ליןההוס'
 וכאן והולכה, פיההה סדה וכל ועוכלא, הומן הלונורביעיה
 דהרי הא קשה לא ולדעהי מרביעית, יותר שהואמשמע
 V~y' סאה, שלפט כדי ;ד ההומן שיעור טגדיליםיש
 לדעה , כי בעצטו דהרשב"ם קשה הא קשה איאלא

 ומעהה , לוג 8/י רק הוא דלח שהומן ,דמהיש"א
 עיין , מברני לוג 8/' היא שהמנייתא ניסאאפילו
 נימא ואיך , יוהר לא רביעיה אלא אינו אכתי ,לקטן
 ההי' אפילו , דעכשו המנייהא עוד עם רביעיהשהוא

 ע"כ . יפח( טאד קטן שיעור דעכשוההמנייהא
 לעולם הוא להרשב"ם שתומן הרש.ל דעתכסתברה
 לשמיניה קד0ייתא בהסנייתא כאן ורצ"ל הקב,שמיניה

 שאמרו ווכסו טדברי לונ דהיינו p~y, מברניקב
 דאורייתא לוגא אר"ח וש"ג ה"ב פ"נ שקליםבייושלסי
 חד והסונהא דלוגא היי , דציפורי דמוריימאהמינהא
 :אוהההוא[

 ומעריי ממלאיי
 עד עכשו של לתוך

 וטזה . רביעית הם הנשארים והטים טלאהשהיא

 השמינית והוא לוג, 8/4 הוא דעכשושההמנייהא
 רק מברני( )ע"ע דהוה כמו זעירה ולאדזעירת
 , ל"א והמנייתא והסונהא לה"ק הואששמיניה

- 
 )כמו העברי השקל והוא , מלאו"ם , ושקלאהקל,

 בל'א והלהא והלה בל"עשלש
 יב"ע הרגם וכן וכדומה( בל"א, הלגא והלנ בל"עשלג
 ואונקלוס - . הקלי דההם השקלים את ה,ז יז-ש"א

 , מתקלי' הקלא נד-כב בראשית משקלו בקעשתרגם
 אף לגלנלהא, תקלא -- לח,כו שמוה לגלגלת בקעוכן

 כונהו עכ"ח ע"ע, קדש, של שקל חצי רק הואשהבקע
 גם הם ]ואולי , קדש של שקל חצי חול שללהקל
 שקלי קראי דהני דשקלים וסובר היב"ע שלההקלי
 אלא במו"נ. הר"פ הנמצא חול של השקל כמו המה[חול

 )הייט מעה כ"ר בן סלע חצי הוא האחרון הזהשהשקל
 וההקל שהוה( עליו שהומיפו אחרי קדש של שקלחצי
 מעה כ' בן קדש של שקל חצי הוא אינקלוסשל

 ובהלמור שקל, ע"ע שהוה(, עליו שהום'פו קידם)היינו
 הנ"ל חול של כהשקלים ממש שהם תקליםטצינו
 נח,ב יומא נזכר דכן , סלעים חצאירצ-ל
 פ"ו ח' ממשנה )והוא עתיקין ותקלין חדהיןהקלין

 שקלים החצאי והיינו היקלין( איהא שם רק ,דשקלים
 נמצא - , סלעים חצאי שהם ושנה שנה כלששוקלים
 טמבע בהרגום מציין , והסלע הזוז כמו ,יטההקל
 לאחר מטבע ובטו"ג שהוה עליה שהוסיפוקידם

 . הללו ?"ע , שהוה עליהשהומיפו
 רפ"י וכ' הקלי הלהא איהא קמ,אובשבת

 כונתו )ואולי , מעמי' אדע ולא , זהובים נ'טשקל
 משקלו הי' שד"ז כר.ה וסובר , זהב לדינריבזהובים

 הוא אבל , חול של כשקל דהיינו כסף דינריכב'
 .דחוק(

 כלים רקב הנווד מלא . כף ופירושה מל"ס .ותרווד
 רופאים של גדול תרווד כמלא , מי"בפי"ז

 כףי הנקראת להרופאים טיוחדה סדה שייט רב"ם ונ'שם,
 נזיר היבאה פ"ב ואהלוה רפ"ז ב"מ כליםובהוספהא

 אצבעותיו ט;יקר ישנו שאמרו רקב הרוור מלא איהאנ,ב
 בהדי רש"י ופי' חפניו מלא וחכ"א ר"מ דבריולמעלה
 מלא )של שיעורו וכמה איהא שם ובגמרא .אצבעוהיו
 רש"י אצבעוה, )בלא היד פיסח מלא אטר חזקי'הרווד(
 ר"י בשלסא ע"ז והקשו חפניו סלא רי"א בהום'(וע"ש
 רבנן, ולא ריס לא כסאן חזקי' אלא כרבנן דאמרהוא

 אצבעוהיו קשרי ומלא )דחזקי'( היד פיסת אמריותרצו
 מקומוה כי )אם הוא שיעורא חד רפט(( )דר.םלמעלה
 מקשרי )דילטא תירץ אדא בר שיטי ורב , הן(שונות

 אלא( האצבעוה ראשי לצד אינו דר"ם ולמעלהאצבעות
 ד"ה הום' ק;א דף טהרוה סדרי )עיין טד:דיילמפה
 דהיינו , הזרוע פרק עד האצבעוה כעקרי רצילהיקו(

טמש
 לרעת גם שהי' היבש סרות של לתומן התלמוד כונת בכ"ז דלח במדות טפרי דכאן דאף המהרש"א יאסר ואול'רפת(
 גמרות רק סיירי שבסוטה לפי מקוט;, ;יקר ששם לב"ג ולא דסוטה, לתומן הרשב"ם ציין דלכן ואפשר הקב, שטיניתהטהרו'א

 אצג;:ת ועקרי אצגעות רקשרי אצב;ות'_ושט"ם "עיקר נאמר ו'מ נדברי רפטן רלח.- מדות נם נזכרו דשם גב"ב, משא-כהיבש,
 - . רנה הערה עיין הוא,וקר
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 הרמב"ם וכ' - , שם והום' רש"י עיין , היר פיסהססש
 וע"ש חמים, בסלא הוא רקב שפיסאה הי"א פ"במ"מ
 הרב וב"כ , וחכמים כר"י שפוסק משום המעםבב"ס
 בספר וכ"ה , חפנים סלא הוא דרקב שהרוודבכ"מ

 לפנינו שהוא כסו לפניהם הגרסא שהיתה וניאההאשכול,
 איהא לפני אשר )השלם( בערוך אכן - הפניו""סלא
 אינו ואם , יו"ד( )בלא חפנו סלא ור"י חכטיםבדברי

 -- . אחד תפן רק שהוא שסובר עכ"חמהד"פ
 כהימא אפילו ,,, סכין פלמתו וערמיא*רט"כפא.

 נ,א בנורוה ההיס' לדעה קכד,א,חולין
 וכן הקב רובע פי' ורש"י , גדול פירושו , דינראד"ה
 המלוה ב צז, ב"ק דאיהא הא ועל . בערוךהוא
 כהרפא .,. אפילו עליו והוסיפו הממנע על תבירואת
 כי ורב"ט , רובע מחזקה במדה גדול סלע רש"יפי'

 בכ"מ לפרשו אפשר ולפ"ז , שליש 01ז(קז מל"ישהיא
 הממבע על שהוסיפו דביק דהא לומר ונוכל ענינו,כפי

 שליש הסלע על והוסיפו הטפבע כשליש היינוכתרפיא
 הערוך שנם לאסר הייהי וסבור , שמסתבר טה ,סלע
 אין הקב" "הינע דחולין כתרפא על שכתבוורש"י
 הוא שת-מא סברי רק , הקב רובע הוא שתרפאנוגהם
 מלגו שליש מפרשים רק שליש, שהוא ידעו נואולירובע
 אבל הקב, לרובע הכונה בחולין וכי מלבר[ רובעדהיינו
 רב"ם,- ע"פ שכתבתי כמו הסלע, לרובע הכונה ההי'בב"ק
 דאיתא כן,-והא לפרש דחוק קצת דהערוך בלישנאאנן
 נם פי' הרטא ופלני תרפא אמרי דבסורא כמ,אביצה

 אלא דבריו-, שפישתי למה ראי' קצת ]והוא שליש,הערוך
 שמכיב ביש"י וכ"ה , בטית מ-ישא : התם נורםשהוא
 אר . . רביעי שכ' התם פיהם"ש טלשון אכן .הרי"רן
 מרפא או שתרפא ההם נס שמפרש טשמעשסיניהו

 הוא גם והראב"ד ובר"ן. שם ברש"י ועיין רביעיה,הוא
 פירש לא אך ידוע טשקל שהוא וכ' מרסא שםגורם

 , וזין אוויא ע"עשיעורי'
- 

 . פ-מיסר ע"ערט"כפימר4
 אם שליש שהוא כהנהי ושם , פייטים rr .שממים

 לדעת אכן , המשביר דעה הוא וכן ,.רוסי
 של הי' הרומי האס והנה אם, רבעי שלשה הוארב"מ
 הוה וא"כ אונקיות י"ב לפנים משקלו והי'נחשת

 ופי , להטשביר אונקיוה ד' התרמים אוהמריסים
 , - לרב"סאונקיוה

 וכי ב פפ, ב"ב תרקב וחצי הרקב עושה הוא אבלרט-קב.
 רשא וכ"כ קבין ג' דהיינו וקב, הרי הרקבהרשבזם

 הא ועל סאה, חצי וקב תרי תרקבא ד"ה יח,אע"ז
 מדתא לי' עיילא דדינרי ת-קבא יח,א יוסאדאיהא
 נמלא בן ליהושע דאוקסי' ע5 פלכא לינאי בייהוםבה

 פעות הוא אבל קב' "הרי רש"י כ' רביביבכהני
 זה לפני כ' דה"י , הנליון gv נתקן נאשרדמזכח
 רוב וכ"כ יצ([ ע-ע קבין ג' דהיינו סאה חצישתרקב

 לדעת כי , הסלה אה לייהד כדי ואולי ,המפרשים
 , קבין שלשה 01"ס%(קז מל"י הואבעה"ל

- 

 'ג::,"וי4.: ? : ז:ג"ץי,";.יםש,ןו:נ ן:מ :: י,"-:: שרי:ץן:י~ן

 תודה.מנחת
 , למלאכתי סברים איזה לי המציאו אשר אל 1 רבה הירה בזה ניהןהנני

 *(, ~זצ"ל הארקיב דק"ק י. א. ד' ארלאוראוו .. הנ' הנ' הרבנים : א"ב ע9ס הםואלו
 ז. א. ר' ווייל ... **( יעליסאוועפניאד רק"ק ח. ר' ברלין ... פיבים[ להייםויבדלו
 באיאן דרי ... הנכבדים והחכטים קיעוו. דק"ק ם. 0. י' , לעווינטקי...

 שלמה. משנה-תם ההר בקיעיו. י.. נ. ראזענבערנ דר' בווירצבורנ. א.הירש

 יודעיו כל נפש לדאבון , תריס טבת לי"א אור שחל'ח הוה הרב.(

 וסדיר-

. 
 דנריפ איזה למעני להעתיק טרח אשר על הירה רהטנה חייב הנני הלז לחרב .-..(יעשיש
 אאר על גינצבורג באראןורזר וסזכ' להרב .-ותודה לי לשלחם לפניו קשה הי' א"רמטפרים
 גלשון לחר"פ ר)מ,ט' מפי' דגרים אינה למעני הוא נםהעתיק

 ערבי_




