
 ותיקוניםהשמטות

 חצי עלי' יתירה היתה ]ואחת[ .,,ימחצה עירובין הל' או'ז ועיי' : להוסיףאצבע, טז ןבג
 . פסחים[ ז' ]? אצבעות ז' והיתהאצבע , אצבע וחצי מפח והאחיזה שכ' קםסי'

 שכ' כ' מזה שלעיל , קשה ודאיועליו אצבעות )ארבע( וד' טפחים פ' הריוסיים
 שיתרון הרשב'א בשם הם"ם[ ]והכ"מ . אצבעות וארבעים : וצ.ל הואוטהד"פ

 שבת, מד1' ייבפי"ז ' ומה* : להוסיף , הרא'ש בשם כ"כ)בהערות(ינ6
 הרשב"א שלמד מפורש שם במ.מיהרי התואט. בשם שהבאתי מה י' הערהוע'

 שאמות ושמ"מ , שושן מאמותשיעורי' ורה'נ ריש וכ"כ להוסיף: ,שיעורי'יאאד
 אצבע חצי משה של יתירותעל היושישן ידעו שלא , שפו ומי' ע"ג סי'בנ"ל

 בחשבי לטפח,-נם ולא , לאטהואצבע - .שיעורי'
 ניינ:בןגןגוען'' עה.ש. אמטייא. נל.ס תקיא .התז:מל.גאבד

 לקמן )עיין ברברבתא שהםמבואר , אסטריאית ה"נ פ"נ שקליםובירוש' ובתלמוד , בזוטרתא הםשהיתרונותונ"הבתוםפתאפ'בדשקליםה'ד,איםמראות
 - .בפנים( ראיתי שוב : להוסיף , בפרק)בהערות(חד

 . פי'ז צ"ל:פכ"ז,כד א14 , מ"ח דף הספר בסוף שאלהבהעמק
 ר"א, צ"לכ"א,כה קדמני ברלין מוהרר"ח הנ'שהרב
 , זובהנה

 השיבךיוייגיעייייי.ן' החש ,:.: לפיס-: פי.נה. .1מגתתם.אאה
 ארע ולא והצי, טפחים ששה היא יהשיי ודלמא. ד"ה א קו, מנחותבעצמם

 וחצי וצ"ל הוא טופר שננת ואולימקורו,ן מנחות והתום' להוסיף: , מדינהמלעיד..
- ,אצבען ש.ש להוכיח ברצותם ודלמא ד"ה אקז,  

 ה'"",ז1ק1י.=י 1.[ג%ן,:,ם)נש

ן דבריהם על כ' ו' אות תבא סי'ראם -- . בפנים כמבואר מסתבר, בלתיודא,ן ובתועפות פשיטי, טזוזי הוא !וזא ההואאלא
* לפרש דוחקייהו דמאי לי קשה :ב!ה"ל

 ועיין : להוסיף בכך, המוכה תכשרואיךכז . 1
 נ' מקיפין דאמרו מים פ"אעירובין היינו דלמא , פשום זוז שהוא זוזאההוא

 חבל בין יהי' שלא ובלבד זלם"זחבלים ילא , צורי סלע נ'כ ואיסתרא צוריזוז
 לאמר שנוכל )כדי מפחים נ'לחבירו. לן' ,וקים כותבים התום' דבריו,הבנתי

 על יהר ועוביין החבלים שיעור ,לבוד( "דלמא* מקשה והוא דזוזא, פלנאאיסתראן
 י*ט עשרה,-והרי הכל שיהא כריטפח . אתמהה . צורי סלעהוא

 עיי' שוחקים טפחים הם הנובהשל קטי הערה ועיין : להוסיף צורי,זוזיח4"ן.
 עוצבים, טפחים י'ב * 1,2( " 101 הרבלשמת לעילם היא בסוף( אלת )עם !יזאשלרי'ע

 . התו"ח דברי נם נדחו ובזה זמפח ורצ'ל . טהר"פ היא האחרינה"מדינה* : :נסיזן,~ימ:ן המלה ,א... .ה,ם'ף: ממ.1.)בהערך(ג"י
 פדה'ב. של סלע היא סאסריתאשאיסתרא

 והבל חבל דכי מחניתן יפרשוואולי
 מפחי- על יתר להיות צריך חבליםטהנ' . בפניםע"ש

 . לביצה אפילו מניע אינו )בהערות( ;נ : צ"ל אחדים( )בעק!"פ 9/3 =)בהערות(ט*
 של שהביצים לי נראה ובכ.ז כהוסיף.ן , sO!~ב:

 וטעם הצריח. מו'ז של הביצים הם מו*זןן בשישרי ועיין : להומיף , טו"מ כלעל יחאז
 שרוחב )וטעה( שחשב משום הוא שיעורו1ן אמות שתי ב!ה"ל שכ' ב כו, דףהמצות
 לע' השי"ת )עיין ג"ש ד' הוא האצבען! של על יתירה אחת ... הבירה בשושןהיו

 41שי:נ64 מעוקב אצבע והוה , אצבע(ן ןן טפחים וי שהיתה והיינו אצבע, חצימשה
נ"ש



 ותירםהשמשת142
5'יש'.

- שי ע'ד'
  בשבהל*ק חג' לדעת ביצהשמינית , ע"ש נ-עג ז' הוא האצבע ובאמתנ*ש.

 8 9(:~4/י .1/! . )14 או זוז, 5)162/8ש:=:1/12 של שרביעית נמצא , =ך848 .87(ומעוקבו

  זוז 1 411שב:44!1 ',/2 ולהרמב"םגרהם.' והוא הלמורי, רביעית  e~/ada הואחוה'ש
 מה וע"פ % 41:=8/48 ,1/2! " ,14 או)בקירוב( רנם כי ושפיר ביצה, =,4,/92' 6-848' י)8

 3*1 הוא )שהרביעית בפיהמ*ששכי מרביעיח. מפי בשיעור נשדדת אחתביצה

- דרהמי 2 ,/1 הואדרהם(, שכ' ומה שגי קכז סי' אנח חוסועיין  חמד ובשרי 
 הביא ב' סי' חנוכה הל' דיניםאסיפת על מאצבעים יותר אחת שביצההחוה*ש
 דרהם שתי שהוא כי נכוה שלתןשהרב אצבעים ברום : כפה*נ באן )חסראצבעים
 וכי הנ"ל( פיהם"ש עפ"ח )והואורביעי מה ולפי . מובן לו אין וחומש.(.והצי

 ררהם שלשה שהוא דוד  בבעז שכימה מובן. לו יששבתבתי
 הב"ר בירי ואין פהד"פ. הואורביעי עכ"פ להוסיף: בכלי, נניחן אם)בהערוה(ח

 כאן שאין אפשר לדעתי אבל ' בולעיין וכן ביצים. מ הוא דרביעית מוריפהכל
 הנ"ל.* הגי עפ"ד שהוא ורק פעות,כל דהרביעית מ דהרי החוה'ש. מרברינראה

  שבזכרנו שהביא להלן שם ח בשדועיין נימא ואם , מביצה פחות הואשלו

 בי שהוא דור הבית בשם נ ח-אלחיים ביצה 14 רק הוא התלמויידהרביעית

 "יגיעת'הי
 ו

 גב וונ :'י'הנן 41,.,א,"ון,א,', שלו
 ע%יי"י:'::יצך:::ן 5, ח;שגברעל:ג:ש,

 גבוה השלחן הניה שכבר ב( נ',הלשון שכ' צמו ולא , מרביעית מפיבשיעור

- אחת..ניצה"  
 :-זל"ח מנא ט ולדעתי ה דביהאת

 דרהם ה ש ל ש צ"ל ורביעי, דרהם ניש הנאון שזכר שהממבע או : להוסיףע"ש,דא
- ,ורביעי הטש' בפי' שזכר נ"ש ס"א דרהם,בןהוא  

 אח להניה בא שלא והוא
 הב"ר את שהעתיק להודיע אלא ,הביד שלו והאסימון , רבכורות בפ"חלהרים
 שהוא: כמו שלא ראשוןבחלק ושלכם( שלנו - במשקל כ"כ )כיושלהם
 ו11 י,י מאסימון פחות מעפ נ"שודהיינו מ'והי'

 "5/8161'(=ך1062/8 י0/8' והוהתלמידי(
 : להוסיף , כלל נתקטנה לא)בהערות(מז24

- כנ"ל ג"ש  ש"ב בן שקל ~rbג"ש,  
 1120 הוא מים כביצה שמשקל םויהרמב

 . עוד נתנדלהנ'ש
 צ"ל , אחרים( )בעקז"פלומבינ וכן ברמב*ם ב"ה להוסיף: שעורות,שבעכחב

 . ואלו :שסיים אי' אדע ולא ,ארבע* העתיקובחוה'ש
 הה"ס, שיעור : צ"ל שיעורו,יהי'יבביד בשם הישר וכ"כ שכ' ומה כזו, גרסא טצא.

 לומ(, צ"ל:לוס,מז- הישר הנה , ה' נבורת מפר רישחהאו'מ
י'* על אלא , תלמודי אצבע על כן כ'לא

 שלפ' אלא : להוסיף זהב, ע"ע)בהערות(ג28 זה )וגם , בפנים ע"ש , אוה"ע שלאצבע
- ששה וצ"ל הוא שפה"דאפשר  של שאונקיא סלע בע' שכתבתימה עיין 
 רשיי של מאונקיא 4/5 היאהריב"ש בכ'ם-( ובאקהצ'מ

 -'נן%',י'יגןע:;:4"םד"'ע'י'ס. ע"ג ?'פ צ'.:עתקנא
 הערד ועיין להוסיף הבינונית,)בהערות('* ועיין : להוסיף ע"ש, נדולה)בהערות(ה

 .צט.'י וקיא יןהשקה
 מסתבר, והכי להוסיף: בתוספתא,)בהערות(יד. ומצאתי להוסיף: שפרשתי, כמו)בהערות(ינ

 אחו בשם חכמים שציינו לאמר קשהכי רק הוא דלרש"י כ' הוא שנם בתה"דלא*ז
 . בסדתן השונות אצבעווגשתי - . אצבעותד'

 להומיף , קטנה אצבע אינו דנודלהרי ינ ,אפו משקל ויהי' : להוסיף בקירוב, זוז 812/ןלח~א
וברהטי
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 המפבע אל כונהו שבזוז עכנ'ל ןנת'י דברי מאד תמוה דלדידי' כ' פ'כובדה'רן
 הארמני' הח'ע של Deb~ktnl)דהקן לנדולה בין נודל שיקרא דאפשרהחוה"ש
 בהערה דף62ו הח"ב שזכרוהסלר,8011668( הכלתי דבר זה ולרעתי , לקטנהובין

 דהיינו , כבדה אונקיא 6/נ משקלןשהי'מסתבר.
 - . גרמסיןד דברים ובמדרש להוסיף: , כה"נלסוכהיחאפו

 ירא טלונדרש ורא'מ : להוסיף ,פפ'*(הבכ שאצנע קצת למשסע נ' אית פ"ברבה
 סלע( כיה )* שמנה שכ"כ , דינרלסלע דבר כל מראין שבו לבהןהסמוך

 פ' יהורא מנחת יעיין . דינר כיההוא כי , נודל הנקרא הוא)ציינעפיננער(
 פ' המרדני שסביב ובשה*נ ,משפמים ,באצבע' האזכרות את .ומראים' שםאמרו
 וימרי ומחזר ל"ה סי' בו כל ועייןטש'נ( %נודלו*,-אכן אהבה עלי ודנלושנאמר
 ב"ה היא שהמנה כקבו הם שגם ע"זסי' האייל ופי' בשהש'ר, הלז דרוש נוסחלפי

 סלעים. דהיינו ועכ'חדינר, לזה משמעות כל עור אין , שםשבמתאר
 נובס ואולי : להוסיף קורדיקינו, רינרע"עלר - .ההם

 אנשי ה"נ פ"א וע"ז ה"נ פידדמאי , אחדים( )בעקזפ' ראיהי נם)בהערות(פ"8
 ששם והיינו . ,נירדאי' במקום.נרדאי' ראיתו. גםצ"ל:

 הוא נרר מן )ונרדאי גרר הואהמקום לדעת שהוא פורה, וע"ע : להוסיףוקצ'ע,כנאש
 בבלן מן בבלאיכמו הטתרנם שתרנמו איפה, או בתהשבעים
 : להוסיף מד', יותר הוה דלא מנילאבללב4% הנרבא את הוא נם שחושב ואפשרנרבא,
 ה"מ, פיה מלכים הרמב'ם דעת נם כן כיואם .לאיפה

 מזה,- זכר לא הרב אבל שם, כ"מעייז מתקאל. ע"ע : להוסיף ז"ל,בשו"תכאזז

 ואם : להוסיף , הוה מבצרתתקיףמא*" שזכרנו דב"ב כהא צ"ל: , דאיתאכהאםב!8
 עדיפא להביא לו הי' להסתייע רוצההי' . ראיתאוכהא

 ב( ים, והענית דאר'ח הא היינומזה,
 )נקרא בצורתא ,,, בסלע סאהמפורש : צ"ל אחדים(, )בעקזפ' בכ"י)בהערות(ב"

 - .(בצרת .בכ"ז
 פסחים רשיי וכ"כ להוסיף: ,קורריניא(1 אכנ ואחרי : צ"ל ק' כי ואחרי)בהערות(נ'3

 בהררי הצומחים קורדניתא חפי על אז, , קכי
 .(אררה לררך בצדה ועיין להוסיף: כמה, זכרשלאיבאח

 *שהוא יהמלות להומיף: סלעים ב'שהי'הנ הוא ונרים שכג'ה פיד ה' כלל נ'מאמר
 המלה פירוש לאו מי'ב' א' שתותחצי . שערותתשע

 החפאח ערך פיריש אלא ן הןדנקא ורבע : להוסיף , נאמם י'ב השקלומזהיגבי8
 הוא סלע שתות שהוא דהחמאתלהאשם' )ח"א והחהרצ'פ , נרמם נ' דינר( )*שקל

 סלעים מב' מי'ב א' )דהיינו( שתותחצי בספר שהה'מ הניא בדהרה( 18דף
 אומר הייתי טסתפינא ולולא האשם.רמי זוז ,/' הוא שהנרמס כ' ש-ו הסורימלין
 כבשד היא שחמאת ברמב"ן כתובשהי' שבזוז דבריו יפירש לדינר( נרמס ד')או

 ופירושו אשם באיל מי.ב אי דנקאבת ואם . דינר 2/8 שהוא הדרהם אלכונתו
 כונח הבין שלא ואחד . שכתבתיכמו לדרהם הח"מ שיקרא הוא רחוק לאכי

 "::ה :' ב:; :נ~ן:.:ן נ':: קן"ןמננ:ג ':1.נ:כה
 ואחת שתות( שפירושה דנקאמשא"כ למראות שהיו שכמו י"ל כי ]ואםנרמס,

 - . בפנים הדבריםהכניסו ע"ע, הכבדות, מהלפראות המחצהקלות,
 51נ/50,, : צ"ל , ;(50/251ן מהנרמסין המחצה קלים, נרמסין היוכן

 . '" לא החהרצ"פ אבל י מכוון כבדיםנרמסין
~ 

 )6/6"*ו(=נ1,26. צ"ל: 1,26(, =6%5/61י1 לא

 "אדום.. : להוסיף דוקאמ, )בהערות( ינ ן * ן" לא הח"מ של וספרו . כלום מזההעיר
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 דהיינו : להוסיף בקירוב, סלעים ה'אז
 הרשב'ם בפי' יעיין . מנה חומש)25/5(
 ובמפרש קינוניש, בלע'ז שכ' ב קמה,ב"ב

 בם'ל רם"ל וכ' קנונש, שכ' בם-זלדהי"א
 בל"א יענינה qni~es 8ם0ענט1 מצ"ישהיא
 כח' והוא . מנה חומש כלומרפינפער
 רמ'ל דברי על כ' לדה"י והמבאר יהח"ו
 שהמנה היוני עפ"ח והוא : בזה'להנ"ל
 דראכמין(. )אטישע אתונא דבי דרכמיםק'

 ררכמים עשרים בזלל דרכטןוממבע
 נ'ה בת המנה חז"ל לח' .אכן' ,כאלו
 והדרכון קדש( של למנה )וכפליםסלעים
  להר"ם נפיהם'ש כמבואר סלעים שניבן
 המבאר כונת הבנתי שקלים,-ולאריש

 ומה , בזה בעי ומאי , דבריובאריכות
 של למנה הררכון ענין ומה ,אכן"הלשון
 לפי )ובפרט . חול של ולמנה ,קדש

 ררכמים שק' אוקיא בע' אצלינוהמבואר
 הכ"ה או דינרין הק' הם אתונאדבי

 דעתו ואם התלמודית(, המנה שלסלעים
 הרמב"ם לרעת , ראי' שום בלא ,מסכמת
 אחרי לו, הי' סלעים ב. רק הואשהדרכון
 אנן : בקצרה לאמר רמ'ל, דבריהעתיקו
 הערה )ועיין סלעים, ב' רק הואלהרמב"ם

 , שם( ובהשו"תצט*

 שקלים ועיין : להוסיף איסר, וע"עבהערות
 כל שאין שם המשניות ובפי' ה"ושם
 מב' יותר שויו הי' שלא שדעתו ,ספק
 לדה"י המבאר ובהקדמת כסף:סלעים

 , סלעים ב' ומשקלו זהב של שהי'כ'

 , צ"עוזה
-  

 , זאלאטניק : צ"ל קזזינט, ן~ז

 . זאלאטניק : צ"ל קווינט ן,,
 במקומה, אותה : צ"ל במקומם, אותם ןמז

 מאתים. וע"ע : להיסיף מאליו, ימיכןוטן

 , ועניה להוסיף: , התשביץ משל אפילו ןש

 של האונקיא שכ' , אונקיא בע'הבאתיו
 של כבד" "משקל אשכנז שבארץ קלוניאן
 אונקיא כי שם הבאתי כבר אבל מהרי"ל.ן

 של מאונקיא קלה היתה האשכנזיתקלוניא
 וכי הריב'ש( משל נם )ואוליהתשביץ
 ,משכן יציל בד"ת הוא טהד"פלדעתי

- מהרי"ל, של כבוד"[  
 . כונתו ]ואם צ"ל: , כונתו ואם )בהערות( ןנ
 שלא .צ"ל: , מים בשום מצית שלא.חן

 רה"רמצימ,לדעתרובהספרשים--טלבד
 , מקום פה'*,-בשום הערהעיין

 הל' שבאו"ז אלא : להוסיף , אחדלאדם
 כמו הריש דברי הובאו יד סי'צדקה
 בדפוס, לפנינושהם

 ומדברי להוסיף: , לזה כיון אם)בהערות(
 נחתו שלא נראה  אחרים ועורהתוס'
 ד"ה תוס' א לה,  יומא  עיין , זה~לל
 י  שם  ובהשו.ח אימהירא  וע"ע ,הנדווין
 איתא מ"ו פעו שבכריתות אלא עודולא

 התם ומהמוני' בסוף( א )בלא זוזעשרה
- צורי זוזי רהיינומוכרח ,  

 מבואר שם ובב"ק : להומיף שיהי',איזה
 )רע( צורי זוז הוא דהתם )מבא(דהזוזא
 . מדינה מלע וע' זועוע"ע

 , אמה חצי הוא מפוזריםכשהאצבעות

 בפנים שראה כ' ובדה"ר :להוסיף
 פזור כלל אמר שלא ומצאהפירוש

- אצבעותן   חז"ל רברי נאמנו ימה , 

 , ראי' ראינו לא אין מ"ב( פ"ב  לעריותן

 שהביא כמו מפורש שזכרתי המחזר בפי' נין
 ב, קם, )דף חוה"ש ועיין , משמוהלבוש
 הפי' של רישא שהביא ראשון(מדפיס
 )היינו הנודל זקיפת עם דאגרוף ,הנ"ל
 ב"כ, רק הוא האצבעות(  פיזורבלא

 הש"ס ובכללי : להוסיף , lffslרבוקות
 עם דבוק כשהגודל כ' )כ"י( אשכנזלריש
 טפח  נקרא  זהו היד של אצבעותהר'
 מובר ואולי , כזאת מצא א.' אדעולא
 מה עיין , גודלים כנ' הם אצבעותשהד'

 שבונהו לאמר )אבל אחיזה, בע'שכתבתי
 דעת וע"פ המדה, חבל אחיות שללמפח
 אחרי קשה לדעתי הנ"ל, ע"ע המאור,הרב
 בדבריו(. לזה רמז כל איןכי

 כ' הנ"ל הש"ם ובכללי : להוסיףאצבעות,יד.

 ז' הוא המפח שעישר כ'שהרמב"ם

 אי' ארע ולא  זא"ז, באורך מונחותשעורות

 שהאצבע שכ' מה ולפי ,  בן  הרמב"םכ'
 הטפח יהי' שעורות ב'  באורך  הואן
  שעורות,- ,  ז' ולא )4י2(נה'ן
 ובפסחים : להומיף מעה"ש, נחשב שהיום 1 ,לטא
 מלאכה עשיית מתיר דר"י הא יל ב ב, ןן
 היכן ראב"י הקשה הנץ עד מעה"שןן

 מלאכה, בעשיית אסור שמקצתו יום מצינוןןן
 הוא יממא דמעה"ש דסובר נ"ב ומשמעןןן

 בפנים(. במעי'  )עייןן,ן
טנ"ל

 ש 2--ן י*1 י?1 1*י
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עג ותיקוניםהשמטות
 שבל"ם, צ"לשמל"ם,

 לע' השו"ת ועיי' : להוסיף , נטסי'
 האיטלקי,-פונדיון
 רי"ע לדעת כי ואם : להוסיף הא,מנ"ל
 , מדינה זוז הוא בסוף( אלף )בלאזוז
 זה לחילוק הרב ירד אם מסופקניאבל

 נדפם לא כי ירע לא וראי רי'ע)ימדברי
 איפכא מפורש התים' ודעת ביטיו(עדיין
 שם, השו"ת ועייןע"ע,

 קלז'( צ"ל: קמו(,)בהערות(
 cr(bOx4) דהיינו להוסיף: שקלים,חמשים

 מנחות ועיין מעה, ה' בני דינריןר'
 הי' כפול קדש של מנה ד"ה רש"י אעז,
 , נכונים והדברים דינרין, ר' דהיינושכ'

 מן הוגה לפני אשר תרכד ווילנאובדפוס
 למה, אדע ולא .ר"מ"הצד

 ולחשבון : להוסיף שקל, 3000 קו-'ששל
 הככר יהי' ע"ע השקל אונקיאחצי
 =126 12( 1/2: א )3000 דקרא ככר שהואהלז,

 הובא הארמני' הח"ע וכ"כ ,ליטראות
 שם שכ' )ומה בהערה, 162 דף באקעאצל
 של לשקלים בונתו עכ"ח שקל, 6000שהי'
 ח"א והחהרצ"פ הנ"ל( שקל ע"ע ,חול
 ראשונה כ' בהערות 73 דף וח"ב 91דף
 ובאחרונה--שכונתו , שיעורו ירעשלא

 62,5 אל שוות מהן שקכ'ה קלותלליטראות

- ע"ש , כבדותליטראות  אם ולדעתי 
 כי , מעה באחרונה ידע לאבראשונה

 ככר הוא הנ"ל הח"ח של שהככר חשבהוא
 ובאמת דינר( 6000 ); שקל 1500 חולשל
 והחהרצ"פ שבארת.. כמו קדש, של ככרהוא

 -- . לו נתחלפו בשקליםדינרין
 ה"נ. פ"א קדושין : צ"ל קדושין,ריש
 . יקנו צ"ל:נקנו,
 רש"י ונם : להוסיף , שקליםדהם
 להממקנא אבל להם"ר אלא כ"כלא

 כסף רק , שקלים הוא קצוב כסףאפילו
 פרוטה, אפילו דהוא ר"ח סיבר קצובבלתי

 כמו ובפרט-הדינר, : צ"לובפרם-המעה,
 עיין כסף, ובשוה בכסף ב יד,יבמות
 , והמעה שם,ביש"י

 קלט", : צ"ל הקידמת,)בהערות(

 שקל. וע"ע : להוסיף ושליש,ן
 נשוי(, שהי' מי צ"ל שהי'(,מ

 ולא : להומיף תירכ, ולא 500)בהערות(יא:
 חט סי' או"ח בשות בי סטנינעלם
 דרהכ 02ק( )י תקב באמת איהא ב'סעיף
 תיקון כבר אבל , הרדב'ז לשיעורוקרוב
 עפ"ד מוברח והוא , תק"כ שםהמנ"א
 לאמר וקשה בפנים שכתבתי כמוהסלעים,

 לפני ברמב'ם מוסעת הגרסא היתהשכן
 בזה,- הרגישו ולא והרדב'זהב"י

 נשוי. שהי' מי : צ"ל שהי' מיפ'לז
 בה ובכל צ"ל:ובתניא,א

 שכתבתי מה ועיין : להומיף אונקיות,ח' לד'
 , זהבבע'

 רבתי בפסיקתא יעיין : צ"ל ברש'י'ועייזמז
 בחודש ופ' החודש פ' ובפדר'כ החודשפ'ן

 ומה אתר, על שם ברש"י הובאהשלישי
 רה'נ, בשם רש"ישהביא

 י ורבים : צ"לורב"ע,כא
 את הקשו דידי' ואליבי' , ר"מדעתן דכן וסברי : להוסיף מילין, ה')בהערות( אן

- ,קושיתם  א צ, וב"ב להוסיף: , שקלים עשריםודיה.יד 
- נרה עשרים והשקל ד"התוס'  , 

 הי' בימיהם שנם הסוברים ולהחנמיםן
 והמנה ע"ע, , מעה י' בן חול שי שקל1

 או חול של שקלים נ' היתה חולשל
 שפיר אחא ודאי , קדש של שקליםב"ה
 אבל , קדים של השקל על שהוסיפודנהי
 ונשארה הוסיפו, דלא אפשר חיל שלעל

 קדש. של שקלים כ"ה חול שלהמנה
 ולדעת : להוסיף , בירושלמי)בהערות( ין

 נ' , שקלים כ' ד"ה א צ, ב"בהרשב"ם
 מ"ו בת : יחזקאל בימי ה.ו ויניםמנים
 - . כיה ובה כ' בת שקלים:, ]זסלעים

 להוסיף: המזרחי, מדברי וכ"נ)בהערות(ו
 מנה ע-ע כן, התוס' דעת איןאכן

 - .האיטלקי
 ששה אונקיות יעשה אשר)בהערות( לג,
 החהרצ'פ לדעת כי ואם : להוסיףהריטל,ן

 אונקיות י"ב על נחלק הקל הריטלנם
 רחוק לא בכ"ז , ששה( על )ולאקלים
 הריטל את קצב היוסיפון שמעתיקלאמר
 דעת כי ועוד -- , בזמנו עוד הקליתן היו שלא לפי הכבדות, האונקיות ע"פהנ"ל

 זה הוכיח דהוא מיברחת, אינה החהרצ'פ ןן

 ,**י*י,ף,
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 ותיקוניםהשמטות148
-ניוש'  tufi ע' ד'-

 דאמרו הא דעל האדם( של)לאמצעותו 4/' הוא שהבהקן הארמני' הח'ע רכ'מהא
 כא"ש דאתיא אמרו לבו עד שבודקשם דינר 2/8 דרהם הוא שהדהקן וסבראונקיא
 אתי' הוה ובזה מסיבורו. ניצרשהולד השקל אונקיא חצי לחשבוןשמשקלו
 רק אחר רהכל כפשוטן הנ"להמדרשים שהאונקיא ועכ'ח אונקיא, 15/' =נ'8,ג"8/יי

 גם , במציאות זה אין אבל לשון,בשינוי אונקיא 1/5 =ב קלה אונקיא הוא הח'עשל
 יהי' אמות ב' ארם של אמצעותו עדאם וח"ב 91 יף ח"א בספרו עיין ,כבדה
 מאן על ותקשה אמות ד' האדם כלאורך שכ' מה כאן זכר שלא )והתימא 73,רף

- בהערה( 12 דףבח"א  אמות,- נ' רק דהואדמברי כ' כבר אבל 

 המחן .שגן י;"ן .ה11'ף: סח. יףע"שסי 1פה בבית אינקיא 4י נאמתמשקלי

 : להוסיף לגרוגרות, תאנים בין נ"טשישלאג
ק

 באו"ז אכן : להוסיף , טפחים ב'דהיינולהבסו וש'נ א מא, ברכות דאמרו האוצע"ק
 שכמדומה כ' , ו' אית סג סי' שבתהל' והרי , שבת להוצאת כנרונרתתאנה
 מג' יותר מחזיק ההוא שהמרחקלו שלהמסקנא אלא ? מגרוגרת גדולהתאנה
 - .טפחים הוא. בעלמא אסמכתאקרא

 זרה כי : להוסיף מפחית, לשני)בהערות(נמו דאמרו מהא : להוסיף סלעים, מ' בתמנה ר :ש
 . טפחים נ'הוא סלעים ס' בת בטנה מד' אחת)פקיעה(
 הל' או"ז ועיין : ד"מ הוא)בהערות(ב94 י' בני סנה רבעי היו שלא קצתמשמע

 העתיק הוא שגם א אות סג סי'שבת היא הנזכרת שהמנה נראה ועכ'פסלעים,

 - . הסיט" .רוחב וכמהמהרמב"ם לעיל )עיין , מטבעות מנין ולאמשקל
 להוסיף: כפול, הסיט רוחב מלא)בהערית(ג,. נאך כ': 74 דף ח"א והחהרצ"פבפנים(,
 הנ"ל גוזז ששיעור שכ' שם בארזועיי' גאב שזכרתי( הסוגיא )היינו 138חולין
 )פי"נ ומנפץ מלבן משיעור ללמות,ש 40 אדער סלעים 10 פאן געלדשטיקעעם

 בתי ד"ה א עג, שבת רש"י ועיין ,מ"ד( וע"ש הכא. לזה רמז אדע לא ואנכידינר.
 אינך וכולהו ובמלבן ובגוזז שכ'נירין גאלדשטיקע נור קאננען דאר :שסיים
 , א קו, האורנ בפ' לקמן שיעורןמפרש דלפ'ז מאד תטוה והוא זיין,-נעיועזען
 במשנה הנרס' לפניו שהיתה קצתונראה של ההפוך ערך )ע"פ המנה משקליהי'
 הסיט רוחב כמלא ,,, והמלבן הגוזזשיעור יותר לא עכ"פ שהוא הכסף, אל הזהבמחיר
 הרמב"ם לפני גם היתה ואולי ,כפול 3 0/121'(=ב1,8 אל שוה דינר( ע"ע 12:1מן

 המשנה )ומרשמת כן, במשנההנרס', שממשקלה מבואר שם ובמיני' ,סלע.
 אין הנוזז למלת שליכא להריםבפיהם'שן הי' ההיא המנה שמשקל רצ'ל ,סיירי
- , סלעים מ'כמשקל  ע"פ ותקנו ידים, בה שחלו שאפשרראי',ן 

 ב עד, שבת ועיין , שלפנינו(הנוסחן' שכ' מה ועדייז : להיסיף ' ורביעי מעהכנןא

 שעל צמר הטווה אר"י רננ"חראמרן, , צ"ע , פטיר מעין עשר חסר אפילושם

 אחת חטאות נ' חייב בשבת בהמהגנין, מלאמר לי ניחא תשע,-ובזה : צ"לואולי

 ואחת מנפץ משום ואחת נוזזמשום1ן בחשביני, רהימי' אגב הרבשנשתבש

 חד דכולם קצת ג"כ משמע , מייהמשיםןן והיינו להוסיף: מפחים, ה' בנות )בהערות( [ח

 -"ן ,',,ן',יי=",יג?"פק . הםשיעוראןו אמרו פ"א במד"ר כי ואם , טפחים י'ן.
- הקירוב, צד על רק אמורים הדבריםןן שזכר הזהב וכן : להוסיף , משויוייתר יז ן נ ' 94 שאין עשרה,-אפשר ולא טפחים, ט' רקןן  

 שהי' מזהיב כבד ה.' לתלמודבפירושוןן
 . לתורה ,ןן אחד למקום הלב ואת הסביר אחןן בפירושו שזכר בפנים( לקמן )עייןבדורון1 דחושבים קצת משסע שם דביומא ודען

לרמז



עצ ותיקוניםהשמשת
 'יי ע' ןד ן 'שי שגי'
 בעונלא חז"ל ששיעור כיוןוחשבו הנ"ל והזהוב הזהב וכן : להוסיף ,לקמןכאנ94

 לשער צריכין ע"כ הלח" ,מדתשהיא . שוה משקלםהי'
 עוכלא ומשליש , פלפליןבהסחת )2"820(ככ640 והאונקיא להוסיף: נ'ש,שכ'לחא96

 כשבת בלח שלמה עוכלא הוהביבש והנרה הוא גם שכ' פדה"ב הל' אבודרםועיין
 איכא קרוש דכזית המוציא פרקריש היא והנרה ,., באונקיא מכ' דרהםחצי

 =0,246 )75/8י"( שדי נמצא בלח, זיתיםנ' שלו הדרהם נמצא , שעורה י'ומשקל
 . עש*ל לחימרא, נחצי ונהנו לעירוב,לום 32( י )20 והאונקיא , שעורות =נל'ב 16( ")2
 מפורש דהרי קדשו, דברי להבין זכיתיולא של האונקיא אל מכוון שעורות 640=

- , הנ"לרשיי  היבש במדוה עוכלא דהוהבתלמידן 
 מלאה עוכלא היינו תבלין רעוכלאומסתברי ןן

 לסמוך יצמצמו לאואילך , כרש"י ולא כהנאונים כאן היאישדפיסק ) הא,ל משמע הריב"א( כללי מלאכי יר)עיין לא ולו הלז המנהג )בטעות(נתהווה , סומכים עלי' באחרונה והמורהרא'ש איך ליישב רק הגאון כ"כ לאואולי שמביאים סברא שכל ה"חרונים שלהכלל . שכתבתי כסו עיכלא, שליש ולאתבלין ולפי : להוסיף , מיל כמאן)בהערות(ח*
 אהנ""
 אבל .

 כן דבריו לפרש הרב בלשון קצתקשה להנאונים ה"מ ויהי' : להוסיף ,884 ב ן אמם
 תמים בפנים,-ובדרך המעיין יראהכאשר 5( " )384 ולרשיי , ג"פ =2804)460,8"5(
 הנ"ל הה"ם ע"י לסמוך כ' סק'ל ה.טסי' היא )שהלוט הרוססי ולמשקל ,כנ1920

 הצל'חיערבו דעת לצאתבשעתהרחק,וכדי להגאונים השיעור יהי' בקירוב( נ'פ240
 ולא הדבר ישתקע ולדעתי לוט, 2!,'!עם ),,2920/24( ולרשיי , לוט =נ9,6מ304/24:(

 אחר שטעם לי שכטדומה )אלאיאמר, לום, ח' שהם כ' הרש'ז והגאון לום, 8נ:
 בעירובין הטבואר ע"פ והוא הנ"ל,להמנהנ מה )עיין הט"ז חשבון ע"פ הוא השבונו אםו

 דבר רכל , שפו סי' או"ח ובטוש"עשם שהשעורים עכ*ח יהד"ח, גודל( בע'שכתבתי
 כדי שיעורו הפת את בו ללפתשרגילין ושל הנאינימ של מהשעורים קלים היושלהם
 וכי , מעידות לשתי הנאכל פת בוללפת במי )ולא ממשקלם 5/0 רק והיורש"י
 ב' ללפת והותר די פלמלין לוטבחצי שהאונקיא לאמר לעיל שזכרתי הד"תשרצה
 כלל(, לתבלין דמי ולאסעודות שלו(.- מהאינקיא קלה היתה רש"ישל
 שאפשר כתבתי אונקיא שבע'אלא

 שהפינדיון והייני להוסיף: נ'ש, י'ורחבו ינא110 מכפי קלה היתה התשב-ץ שלשהשעירה
 לזה המכסנו ולו , מסלע יותר מעטהוא והסלע לנ*פ שוה והיתה שיעורה,שקצבתי
 בתיספתא שמציני מה שפיר אחאהוה ויהיו ג"פ 384 רק באמת הי'להנאינים

 להעלות כדי היא וכמה ה"ה פ"נחולין , הרש"ז הג' שכ' נמו לום ח' מכווןה'ס

 , האיטלקי כאיסר עד רשבג"אארוכהוכםבוארכ"זלעיל,ע'כהדברצ"עלרינא.--

 עד איתא ב נה, חוליןובתלמודן
 , ? ארוכה( להעלות כדי )ע"עכסלע- שם חשב וכן : להוסיף , היבש()במדתנב102

 ננ,ב דבברכות ה' בהערה כתבתידכבר , הלח מדות בין עוכלא ולהלן()לעיל
 זל"ז קרובים והפונדיון שהאיסרמשמע מרת נם שהיתה מפירש כאן עכ"פאבל

 חד ומלע שאיסר אפשר ושפיר ,ברחבם לקמן( )עיין שעוכלאהבלין ומסתברהיבש,
 כן. הנאונים כל דעה אין אכן הוא.שיעורא מלאה עובלא ורצ"ל , דיבש עונלאהיא
 פריפות הל' ואשבול סיני' באיתה רי"ףעיין אונקיא רנמה"נ לדעת ומשקלה ,תבלין
 להלן שבתבתי )וכמו בה, שנכנסיםהמים י'ם,-סי' משקל שכך אפשר לום(-אך נ' = )וחצי
 דהוה הה'נ ז"ל להוסיף: דנג, דששבזוזא ינאגז עצמן התבלין ומשקל , רהנ"א(אליבי'
 ותרין ותשעין מאה מן חד )הפרוטה(לי' סי' או"ח יותי-והח'ם או פחות אוהם

 הוא והסימן , סימן קצב דננ דששבזוואצנ,שקלוםצאםשקלעוכלאפלפלין2,76לום,
 והמדפיסים 192 שעולה .a~tp* המלהרק לום בחצי לערב נהנו למה שנשאלוע"ש
 הן קצב" דננ .דשש מלית הנ' שכלסברו את חשבו הצל"ח שלפני יתרץ ?פלפלין
 המלה אחר נקידה העמ.דו ולבן ,הסיטן וא*כ , באמת שהן מכפי המחצההמדית
 מלות הג' כל על קוים והעמידו ,בזיזא לוט, '%76(=1,275 )2 רק העיכלא אתחשבי



 ותיקוניםהשמטות148
שעד' ושש"'

 ע"ע , אמה חצי רק הוא לנידל זרהשבין והוא פא( דף ווארשא דפוס )עייןהנ"ל
 ,מעות

- -זרת. ריי לדוב לציון דורש ועיין   הטרהק שכל שכ' בחוהשש וע"ש 
- מפחים? ה' הוא לגודל זרתשבין בבה'נ סימנים ויש שכ' 18 דףברילל  ונ"ל 

 ד' רק האצבע רוחב שחושב לשטתושאזל דנג דשש ס"א דף ע"ש פירוש""הצריכים

 שהוא הרמב"ם בשיעור ז/'. דהיינושעורים, שלפניו בבה"נ אם אדע עכ"ל.-ולאקשב
 4/7( י )6 והוי הראשונים. כל שיעורלדעתי הרניש ולא קצב במקים קשב באמתהי'

 כשיעור )בקירוב(, אמה חצי , טפחיםנ' או , פירוש שצריך כ' ולכן , הלזבמעות
 הנ'ל,-רשיי. )וקשב ווארשא כבדפים הי' לפניושנם
 כאן להעיר וראיתי : להוסיף צ"ע,וערייןסוא132 הוא אף וחשב נספרו(, טהד'פ רקהוא
 אות דעירונין פ'ב התפי"ש שכ מהעל הן.-- סימן מלין הג'שכל

 הנוע על )5000( אמה נ על ק תרץ ףשל החמדה ובשכיות : להוסיף אצבע,וחומש כחאטנ

 וחצי : וחסר אצבעים, ברום כ' קעודף
 אמה י"ח הוא ~70=ג4900( )70 ע' על ע'של

 המו"ל שנם והתימא אצבע, וחומשאצבע
 טעות והוא מפחים, רוחב על ם טפחוך

 ע' של רבוע על וצ'ל : דמוכח)הדפוס, בזה, הרגישלא
 DH" עי על טפחים וד'אמה

 טפחים, יר'

)בקיריב,לד
 רק שר. לא ולר'ע שכ' התם בסיפאוכן התשביץ ולחשבון : להוסיף '
 אמה ע' של צ"ל ע' על ע' שלבריבוע )ע"ע שלו לוט 0,8 הוא להגאוניםשהדינר

 שהתפארת והפלא וד"פ. אמה ע' עלוד"ט קלוניא לום 0,42 == 68/550י( " )04 דהואסלע(
 החדשה בההדפסה יגס ע"ז' העיר לאיעקב הגאונים שיעור יהי' אונקיא( )ע"עבקירוב
 זאת,4 תקנו לא ראם()של ושיעיר , בקירוב לום 0,42(:10,60 .)6:

 של שקלים ל' והיינו להוסיף: הריפל,היאבא 136 , בקירוב לום ~0,42(=7,36 )17,5הרמב'ם
 זוז, 120 שקלים הל' את חשב והח'צתורה. גם לי כמדומה שהוא קלוניא בלוטוב"זן

 לו)2,/20:( עלה אונקיות הרימל12ואחריכי סלע(-, לערך השו"ת )עיין פראגלוט
 הרש"פ לח' אותו והשוה י לאינקיא ,וו1' לוט קכ"ו )לפ"ח ומצא ששקלוהחוה"ש
 א'( בשתים, ומעה לאונקיא, דז י' שחושבן על תמה לום 3,26 היא שהרביעיתהמדה(
 זו, 8 ן 3; שכאסא תירה של שקלים ל' כי' אף משיעורו, יותר שהוא הרטביםשיעיר

 האונקיא הוה ולא 3(רקםאהזוז, )80"8/'הוי לום, 4,5 רק היא הרמב"ם ששיעורשחשבן
 חשב הוא כי ב( זוז, )00/12!(=י8/,8רק שהוא7,85 שכתבהי מה לפי המיהתוותגדל

 שתנדי וכיש . לוםן
 ובאמת תלמורי, זוז ד"א רש'פ שלשהזוז שיעיר על תמיהתו

 דז דהיינרפי,2 נ'ש 64 בן ררהם אלא אינו, כי המדורה את אגדיל ואנכי ,הנאונים
 ע"ע,-תלמודי, )75/500'( קלים הם החיה"ש של הלוטיןן

 י ג% יות" לשקל:ן=,,,יןך
 מנ"ל אדע ולא רשיי, שזכר הזהובשזהו )8/4"8,25(ננ4*2 רק הוא ששיעירונמצא

- ! )בקירוב( פראנ לוטן - ?הא ,ה ראה .פנל   והתשב"ץ מהריב"ש נעלם וכבר 

 כשיעירו ונחלקו רש-י של הזהבשיעור יתקיים אדרבה חשבונו ע"פ כימצאתי
 - . סלע עע בהשרת הראותי כבר כי הנאונים, שיעורן

 סוז' נבמ "עייןיוד(ןי'דגבך:י::נ
 'השהכנס ינג'ס י.ה '

 החכמים( )לדעת שהוא לקלבוןשקורין והוא בקירוב. 4'2(=ג8'12 " )313/64ההלטידי
 פונדיון ע' ועיין , קטנה* ,מעהפונדייז )אך הנאונים משיעיר מעט יווניעוד

 מסלע.- נדול באמת שהי'האיפלקטי משום דהוא אפשר , הלז הקמןהיתרון.
 ממים(. מ.םשינוי

 נ'כ 'הנא א י,תענית ב, החוה'ש ולדעה להוסיף: אמה, עד מנודל להןא182
 ל' שהוא בכור סם' א' הואשהתרקבן נודל שבין להמרחק רשיי כונת קם דף1
 נ' סאה חצי התרקב נמיא ,סאה1 אסה חצי והיא לאמה אצבע ובין לאצבען

שלשה - .לונין ,ן המרחק כל רש"י דלדעת חיטא וזהי עש'ל.ן1



עה ותיקוניםהשטמרת

 ואם : להוסיף , בזה אשר)בהערות(נב110 תפי"ש ועיין : להוסיף , קביןשלשהכד בי14ן
 ישראל התפארת דברי פי עלבי תוכו הי' שלדעות מ"ו פ"נתסידי

 , הם דבר את ליישב יש לעילהאמורים תלתא- רנודשי' )משום קבין תרירק
כלל קבי",- ,תרי לשוןתרקבן זמזום לא נם , דחוק הואאבל נקרא ולכן , איפה( ע"ע אחד, קבעוד

 שכ' שלו פדה'ב בהל' וראיתי , יעב'ץ להגאון עוז המנדל לירי בא הספר הרפסת נמר אחר :אחיש
 מהנאונים מוכח חזק יסוד על בנוי והוא . , , מזוקק' כסף דרהטים ,שלשים שהם מעים ק"כ הם . . ה"ה :בזה"ל

 )*סלע( שעורים שפיד ומצאתי , , , אני ונם , , , דבים ושקלוס . . , מזוקק כסף שעורה חצי משקלהשהפרומה
 כפתור "שנעל זאע"פ , . , אונקיא חצי הוא שהשקל התורה" בפירוש רש"י דעת "יהוא , בריוח ליםשיקלים
 שהסלע- שיאמר אחד ,אין אבל , למעם רב בין הלז משקל על מוסיפים כולם חלוקות דעות שמונה הביאופרח'
 תמיהות והרנה , בפנים ע"ש , הדרנים בחשבוני הרים דעת עם יפה עולה וזה . . , הנ"ל' משיעור פחיתהוא
 שלשים הם ה"ס לרשיי שנם שחשב מה ב( , הנאונים לחשבון רש"י חשבון שהשוה מה א( : בדבריו חזינאקא

 , לכה"פ ופרח הכפתור עיניו למראה הי' והרי , רש.י משיעור קמן שיעור שאין שכ' מה נ( . זקוק כסף שלדרהם

 והגאונים, הרמב"ם שיעור הוא זקיק כסף דרהם ששלשים ב( , רשיי משיעור המחצה הוא ר"ת ששיעור א(וראה
 הרבה הקילו שהאשננזים שכ' [וע"ש - . סלע וע' דינר ע"ע , מזה פחות הוא התורה בפירוש רש"י שיעור וכיג(

 שיעורם וזהב נדול בע' דבריהם שבארתי מה לפי אכן , ריינש ב"ז שהוא שכ' בהנה הרמ"א נטשךואחריהם
 המטבעית תבונות עד לבוא ובחו"י, בנ'ש לראשייהו, תרווייהו טרחו דבכדי שכנ"ה וע"ש , הנאונים.[ לשיעורמכ111

 * הללז בערכים טש"כ ועי' , בידם עלתהולא

 הרמב*ם(. )עפ"ח הפאריזי )פוס( הרנל אל ועפכן זל"ז ערכן השמח,משיחות

ןן מרובעות,מיובעית כור בית ן לתרגיח ן סאהבית קבבית רובע ביתןן ן , ן פרםטית צמר בית,ן אמותן פאריזיפוס
. 

 1[ 2 [107.5ןש0720180א5ז60,מא22
 1 [53,75ן80875003%9015,אזווו
11,81ן4ח096שק481,א297

1[183?זאח22347.36
187**9 25002*1 61 

 1 ן4 522/8,6.נ4ונ

 1 104 ש/310,3911

 היא.- רג"ע אליבי' לאו הלו השיעור כי יורה -הציון ון2.979648



 חדשים והרקדניםהשממות

 ועיין : להיסיף . מזית" נדול דאנוז"הרי
 שני מן גדול כי כ' שעפ"ז הוראהבררכי
 במוחלט הפס )כי גידלין גר' גורלשלישי
 יש שבאמת מה , ביצה חצי הואשזית

 זה אבל . ערכו( עיין בדברכחלוקה
 וחוטט נורלין ז' היא ביצה כי ,ט;וה
 ג' ביצה חצי והוה גודלין( 7 , )2נודל
 (, 8 , 6 ) הנודל ועשיריה וחצינורלין

 שהוא גודל שלישי ושני נורלין נ'משא"כ
 * מזהיוהר

 ראיהי ובשה"ג : להוסיף , מאין("")ג'
 ג' היתה )המצריה( היוניהשהארמכא
 לעיין עוד לפני הספר )ואיןמודיוה

 ב"ז היהה היונית המודיא והנה .בו(
 48 6'1(; ' )8 הארטכא חהי' א"כ ע"ע.לוג
 השיעורים אחר אל משהוה זה ואיןלוג,

 שתוך ראי' מנאן נם ההי' ואולישזכרהי,
 . הלח מדה מהיך 2,8 הוא היבשמדת
 היבש חרה של לארטיא השה"ג כונהוכי

 לקטן )מיין מכוון לוג 48 ; 72( " 2,81דהוה
 הע-וך דברי בביאור שכ' מהבפנים
 . מזה(בהיפך
 בן בהנהות מיין להוסיף: טבעי",,לטפח
 שכ' כ' הוא שנם ב ל"מ, דף בכורותארי'

 היד, אצבעוה כד' הם בגודלאצבעות

 ,". פ-ום ביטוח נפדה "שהקדש)בהערוה(
 שו"ב האנקין דוב אברהם ר'והרב

 הרם"ה( בהר ה' מן )במכהבובשצ;דרין
 חזקה. הצ"צ ראיה ולדעהי בזה"ל: ליכ'

 הי' לא כסף של הוא איסר אמןדבשלטא
 , יוסי רי טדברי להקשוה הטקשהיכול
 )והוה ס"ל כה"ק אנא אסי רב לךדאמר
 ולא שמעהי ואנכי בהכי(.- פלינההןמוקי
 משום לי' קשה לא יוסי מר' אםאבין,

 אם , כח"ק סבר אסי דרב ליסרדאפשר
 עדיף וכי סשטואל, הקשה דלא ודאיכן

 הנאו שהוא יוסי מר' אמורא דהואשטואל

 ועיין להוסיף: סנה", פ-יך ,לא)כהערוה(
 ולא מר"י שהקשו א', ע"ה דףעירובין
 א' , צ"ט שבת מפורשה ממשנההקשו
 בדבר(. טעם נתן שם שרשיי)אלא
 תוס' א' ס"ז, כהובות מצינו מזווגדולה
 שפשטה סה על שהקשו אביי, אמרד"ה

 כדרב פשטה ולא מסשנהן דברהנמיא

 לן אסביא שיף שהמהר"ם )אלאיהודה
 . לדבריהם( טעם ונהןהתם

 : להוסיף , האיסר" של "לחמרו)בהערות(
 נצ"צ, הנאון לקושיה מקים הי' אםובאמה
 הקשה כסת של הוא האיסר אם נםהרי
 דקרא כסף רכל אמר דהוא , אסי רבעל
 לרש"י, אפילו צורי"-ואימר "כסףהוא
 צורי"-ועכ"ח "כסף אינו עכ"פ כסף,דהוא
 ולא משמואל שהקטה מה טעם איזהשיש

 לחמר מהתם ראי' כל אין ושיבמסהניתן,
 שקישית כ' )והגאון שכהבתי וכמוהאיסר,
 דחזינן-סדשמואל מהא אסי רב עלהתלמוד
 נחשת"-וזה. אשל מטבע עלשמהללין
 צורי דכסף מירה אסי רב וראי דהאהיצא
 ט;מי' שמפרש נופא ב"ש דהרי דוקאלאו

 אלא דינר, ובשוה בדינ- שסקרשין סובר,
 דהיינו צורי כסף שוה או צורי כסףשיעי
 שהקשו מעה-ומה שוה או ממעה פחותלא
 דהתם משום הוא ז טל; הפירט עלההם
 ניף "לצרור שבעינן הכסף" "וצרהכחוב
 שם"ם פ-ומית, לצרור אפשר ואםהכסף"
 שם עיין . הן נמי פרוטזה דקראדכסף
 הוא שכ' טה שם מהרש"א ועיין .בפנים
 ומקנה ופ"י ברשב"א ועיין . בזהלפרש
 , הרש"ש(והנהוה

 שמצינו ומה : להוסיף השוגים"."העמים
 , טפח.ם ז' בה אמה מהם הרבהאצל

 האברים נהקטנו הומן שבססך משוםאולי
 בה הישנה הסלאכוהיה האמהונההוה
 )בקירוב(. ו"ט ה"ט- ובה ,ו"ם-ז"ט

 להוסיף; , השואל" דברי "ינדחי)כהערוה(
 )להיפך( להוכיח בדה"ר הרב רצהעוד

 דאמרו מהא השחי, ביה עד היאשהאמה
 כדי ואמה אמית ג' נופו א טא,עירובין
 נ"א דגופו התוס' וכ' ורנליו, ידיולפשימ
 מן נחשבה דאמה איהא ואם ה-אש,טלבד
 הוה א"כ האצבעוה, פרקי סוף עדהקידא
 חלק עם )דהיינו מאמה יותר הידפשימ
 וקדמו . עכ"ל הקורא( עד השחי שמןהיד
 הרב שניחס ואת ההש"ש, בהנהותבזה

 שדעת ולרעתי-אפש- פם"ג. טה-הבמקיה
 רק היר, כל לפשוט דרך שאיןההלמוד,
 בפשוט הוה ולא ראשו, סכל ס;טפושטה
 שנדחק סה ניחא ובזה מאמה. יותריו"ר
 אורך היא ראמה נימא דאפילו נדה"רהרב
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 ולנקמםהשממות
ש'ע,ך, א.י.,

 הרביעית אסה הספוק לא עדיין הידכל
 bt~D עם היד לפשים לושניהנים
 רנתם שלפשוט במ"צ שהרץ ומה ז-הרנל
 )כי העוצבוה על השוחקוה יהרוןהספיק
 נותנים ולו , עוצבוה אסוה נ' הואגופו
 לפי דחוק, לדעתי שוהקוה( אסוהד'

 שוחקיה ד' דיהרון הסוגי', בפי'הבנתם
 אצבעות, ב' רק הוא עוצבוה ד'על

 דאפשך מה "כל הרגל פשוטמשא"כ
 ריש )במבואר טזה יוהר שהואלפשום"
 בעצמו(. בדה"ר הרב שזכר וכמוב"ב,

 שאין כ' האמורה, קושי; משוםובדה"ר,
 אפשוט צ"ל וכי מיושרה, הלטורינוגרסה
 וכ' רגליו( פשום )ימותק לחידידיו"
 לא שם אבל והוספהא, בירושישכ"ה
 קומחו" "מלא רק יריו, פשום גםנזכר
 ' רנליו. פשום גם שבלול אפש-ובזה

 ראין מסהבר, האסורה הקושי'ולענין
 לפשוט, "דאפשר" טה כל לונוהגים
 ירעו וחז"ל לפשום, "שדרך" סהאלא

 אמה.-דשיעורי'

 להוסיף: הי'", בדורו ארוך אכי)בה;רוה(
 בפירוש מצותיך ב.תיב ראיהיומחדש

 שנם ע"ז( )דף ראובן ב"ר ר"ילאזהרות
 אה ראה )ולא הצל"ח דביי על עמדהוא

 אותו( דמביאים ומאן מאהבה)ההשובה
 שכ' ראיהיו( )לא אליהו אדרת הרבועל
 מצוהיך( נהיב )בעל וכ' כהצל"ח. הואגם

 דקים היו הרטב"ם של השעורים כילהרץ
 בז-ע נם כן שמצא והביא שערים,משאר
 )שהניא מחר"פ שעור על שכ' בחי"ראמה
 נזרסנו גדולות שש;ורוה הז"א(שם

 , זכרוני )לפי דהצל"ח סיבן, אינושהוא כסי הירוצו אבל הנט"צ, עכ"ל)לטהר"פ(
 לא לפני( כעת אינוכי

 שיע-
 בשעורים

 דברי בעל )ואולי באצבעוה אלאכלל,
 אם-תי וכבי בשעורים, שסר שזכראתת
 צריכין אנו וע"ב אצלי( מציי הספ-שאין

 מאהבה השובה געל הג' שללתירוצו
 בפנים.-הצובא

 ערובין ועיין להוסיף: זו". הוספהא"נשניה
 לך ש"תירו מקום רש"א בסש:ה בקיר,

 הטהרש"א שלדעת לך, נהנו טשלךחכמים
 ובב"ז עירובין, דיני אכל ריש קאישם

 קאי. היבא ר"ש א' ק"ה, שם בגס-אשאלו
 זה, תלמודא שאל דלכן כ')והסהרש"א

 רש"י שאטר מקים" "כל דלגתןמשום
 וכ"כ פרפי, דבר שום על כקאיטשסע
 שאם- סקום" "רכל טלשון זה: לפנישם

 נזכר לא ר"ש דבדברי היסאר"ש-וזהו
 משיב שו"ת ועיין סקוס(. "כל"הלשון
 לרעה ראיי שהביא ד' ם" ח"אדבר

 דמקואיה גחיספתא דאיהא מהאהרמב"ם
 אצבעוה כשתי ש"ז פ.ו בי"שהובאה
 מארבע "ולא אדם בל של בביניניהשאמרו
 אצבע מהם דוכתי שבשאר שס"מ.במפח"
 במפת".- "מארבעהוא

 וסבור ! להוסיף . "שזכרתי")בהערוח(
 ברש"י נורם באסת שאולי לאמר,הייהי
 אצבעוה". ד' במרא "כמלא ב' נ',בדף
 סי' המקשה בהמה פי- בראש שהיתהכמו
 במקום ברא"ש הגיה שהם"י מלבד אבלז'.-
 כי )ואם "רי"ף" או ר"י" 54י' רש"י:פי'
 ה-א"ש כי אהי, הצרק אבל טעם,בלא

 הביא ל"ב סי' ט-ישה אלו פ'בעצמו
 הס"מ הנה ע"ש( אצבע, באדא פ'שרש"י

 כסלוא פ" שרש"י כ' ים"ז בב"ונעצתי
 אצבע,-באדא,

 הביא וכן להוסיף: אצבעוה, ד'.)בהשו"ה(
 הרב )העירני הרשב"א. בשם הכ"משם
 בשצעדרין(. שו"ב האנקין,רא"ד

 הנדפס האורה ובם' להוסיף: רי"ב"."סי'
 ביצה שיעור איהא מ סי' חלה הל'מחדש,
 וכי גיראוה. ור, י"ג משקלבינוניה
 וסיים כ"י, בג' מצא שכן ו' הצרהבהעיוה
 עשר" "שלשה הלקט בשבילי להקן ישולכן
 זיטני בנ' כי ואם עשר".- יששהבמקים
 לפי לי מסתבר בכ"ז חזקה,הוה

 המבוא-
 )יבפהם נכונה השבהל"ק שנרמהבפנימ

 ס' של כ"י ביתר נם הנא כןשכפהינ,
 רק טצא שכן הרב שכותב אחרי האורה,ן

 כ"י(.בנ'

 ועפ"ח להומ.ף: רג"ש", ,0 "245)בהעיוה(ו
 הוא המיס אל הכסף שערך מדוקדקיותר
 כ"ג( סי' הראשה אבן ע)יין 10 אל 105כערך
 רג"ש. ,0 21 )%(טוהי'

 ראיתי )ומחדש להוסיף: ";ב"ל",)בהערות(יב
 סדעהי' שלניה א' סי' מה-ה, בגידולי ,ן
 הוא הנ"ל הביצים ששור כי דנפשי', ןן
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 ותיקוניםהשטמות
 ש' ע' ןדי ש עי ן-'

 ריינש,- זהובים ב' והואכש4-ק, גידשתי בלאלמרוה

 את פי' וכן להוס.ף: שמש. מלשון)בהערה(אוא שוית לירי נא וטחדש להוסיף:"מרומה:כבב(4
 והדעוה האסונות בסי רס"נ הלזהטקרא. הוא גם שכ' כ"ג סי' וראיהי הראשהאבן
 הקרא אה פ-' וכן פ"ה( ט')מאמר )עסה אז שהי' בצרה בשני נקםואולי
 שמש דהיינו היום רפה ט( י"מ)שנפט.ם שבעצטו אף פרוטה, שיה זהב( דינ-כגודל
 רד יא( שם )שם והקרא שם( רש"י)עיין לא ד"ז שעובי ראיוה( )ע"פ שםהסכים
 השמש אל רומזת הלשון מכי וב'היום( לוסר קשה ולדעתי אצבע. 6/' רקהי'

 .- ע"ש יום,במלה )אף שוה יהי' כזו קם)ה עסהששיעור
 פרוטה.- בצרת(בשנה

 להוסיף: השני'. האכילה וראשיה)בהערוה(ט4"
 בצלאל במעשה ההו"א)הובא לדעה כיואם להוסיף: ערבא". דינר 18/7 הואמללמודיזב:כ

 ,כין הח"ן דכ' הא ב'( סי' רקנטי פסקיעל פ', דף ח"א הרצ"פ אצל ראיהי זהוכעין
 כוונתי' שני'" לאכילה ראשונהאכילה )גדינר, מהקא שמזכיר פרוטאנ, הח'בשם
 כסו , זה בשיעור האכילות גםלבלול הדירהם ואם דירהם. 1817 אל השוהע"ע(

 מ"ר הואשלון
'ffffJ 

 ל'והנ"פ" רה"ש שבין ימים "עשרהשמצינו, 6*,י9 שיעורו יהי' אז
 בכ"ז בחשבון, ויוהכ"פ רה"ש גםדנכלל ר"מ סהרי"כ כשיעור והוא בקירוב,ג"שי

 כמו הת"ס דכונהמסהבר הערה עיין בכפו"פ דבריו שפי' מהלפי
 -צ"ג שצהבתי,-

 דבראשיה כסף האלף ולפ"ז להוסיף. סלע", ד בלה
 מלעין אלף וכת"א סלעים, הם ס"ז,כ' הרלב"ג וכ"כ להוסיף: דהירוש,"אלי,"לדב(4

 הביא י' ל"פ שם הסיטה, ובהירהרכסף,. שהי' יתכן הרמ"ח( )ק-אקא שםבעזרא
 אלף לו נהנה ב', ליח יומא דאיהאהא מה לפי והוא דרבסון, משקלומטבע

 מרומז איפה מבוא- ואינו וכ' כקף","ככרי - זהב", "דוגרשאחשוב
 וירא בפ' מש"כ ע"פ לומר ואפשרזה,

 כסף" "אלף נהתי הנה לשרה אב.מלךשאמר והסל; צ"ל: :אים". ד' ג"ש( )שפ"ר "יהסלעיה,א64
 שהי' לומר וקרוב וכי' לפייסי וכו'לאחיך לפ"ז שצ"ע )אלא ג"ש(. )יטפ"ד דינריןד'
 דעתו, לפייס כזה מבים רו לתת וכו'רצתה "חדשה משקל הי' האדומה( פרהלשוןן ולכז וכו', כזה במבום לרצוה טנהגאצלם )של שהצטר ה"ב פ.ד פ"א הל' שנ'מה

 בין להבחין ידע לא איך אדע ולאעכ"ל. א.תא א' מ"ב, יוסא ובגמראסלעים"ן
 שכהוב וכמו גליל, לסלעי הנ"לסלעיםן לככי,-סלע בהה' שכיונהו ועכ.ח זוז, עשרהמשקל)ן

 לידי בא ומחדש להום'ף: הללו, ערכיםשיןט י" הגרס' לפניו הי' ואולי שם. הדטב"םבגליין
 קצר זמןעלן בההוס' מצינו טוו וגדולה זום,"עשרים,ן

 מאורי בעל להרב גון בן ספ-
 לחצאי "בלים-ין" ר"א דבונת מפרשהי'' לפניו שגם לוכן- אכן - ""סלעים".הנר0':1ן פירש"י ש?זלא שם תקפ";(וסצאוי (r'cאורן לפניהם שהיתה רבין אחא כי ר"השם

 לא )אבל סלעים לרביעים?עים,."יבקנטרין" שהן מפרשים רק סלעים" "י' הנרס'היהה
 הללו(. לשטות טעםאד; דא"כ יהורה, סלעי ה' דהייני גליל,סלעי~ן

 ישקל" טשקל מצורע ושל שם אמדולמהן
 אינם דילפינן אי לח, כהובוהבתלמודן . "סלע"( משקללום-ן האבואר לפי : להוסיף ", שקלים"דהםן א ן)(ז להן והי' הוא, חד גלילי וסלע שקלהרי1
 נ' כאן מה בג"ש, מאינם וספההממפתהןן
 כאן אף שקלים להלן ומה נ', להלןאף להוסיף: נדולים", ס"ה השוה מעות"זקיק י ן א וי5

 שבירוש' אלא הירוש' קושי' תקשה לאשקלים דכתובנא זקיקים ק"ט סי' הסהרם"םוז"לן
 אונס ךילפונן רק סנר לא הל"ד פ"נשם משקל פי' דאינה נפיהם סיגלהבכהובה.ן
 טקשה.-ולכאורה ושפר ני, לעניןמספתה מארק, בל"א הנקרא לם-א חצי שהואזקיקן
 רמוציא כסף סאה המקשה שבק למהצ"ע מ"ח והוא מעוה, מנין זקוק של פ"רקןן

 ן ימ נב )דכ-ים בתורה בוקדם שהוא שםן מדינוה באילו שקורין בבא, נדפק-אנעוליםן



 ותיקוניםהשממות
א שי 1 ש יי  4*., ןיי,

 ש ןע
- -

לוא

 מאוחר שהוא דאינס כסף מחמשיםומקשה
 משום ואילי כם(. שם )שם זבתורה

 . קדים אונס מ"ז( פ"ח )בכורותדבמשנה'
 ז הסדר שינוי על הקשה לא מהניהןועל

 )טן הטנינים סדר על שסדרה-מפני
 , . . שלשים . . חמש. הסרובה אלחסועט
 המועם מן דפהחה והא , סאה , .חמשים.
 דהתם סשום המרובהז- מן פהחהולא

 והא קאי(. פדה"ב של בחמשבטעום,
 לטפחה אונס ההם מהניהןדהקדיסה

 קדים וספהה שוה, מנינם דשניהם)אף
 אולי מ"ז(ז-- ב"ב שטוה הרבה,בהורה
 ילפינן, מאונם מפהה של "דסנין-משום

 לעיל. שזב-חי בסוני'כמבואר

 חדש בשער ראיתי וסהדש להוסיף:"נמשקלש
 בזה"ל: העיטיר דברי על מ"ג( )אוהשכ'
 דהפרומה א' מעיף פ"ח בסי' בח'"מ( וועיין
 ל"ב הוא כסף וב' שעורה חצי טשקלהוא

 ו' סעי' רצ"ד ס' יוד"ע ועיין יע"ש,שצורים
 ונעשרים יוהר כבדוה הן שהחמיםוצ"ל

 גרגיי )5ל"ב כסף טעות נ' ישנרגרים
 ירד לא וכמח"כ עכ"ל. ופרומה,שעורה(
 דהוא לצויך, שלא והאריך בעהע"םלכינה
 שהי היינו כסף שתי לבעהע"ט שגםסבר
 ולכן נ"ש, מ"ז היא המעה לכ"ע וכימעה,
 ג"ש כל"ב טשקלם ג"ח שכ' לאמרהוצרך
 י1 6 ג "82/2 למשקל שוה היא הטה כל כי)או

 שיהא אפשך שאי טלבד אבלשעורה(.-
 פשיטא, ;"ע כך, כל כבדה בעהע"ט שלהחמה
 הם כסף שהשהי מפורש בעהע"ם בדבריהנה
 יהי' יא"כ צויי, כסף שסיניה סדינהכסף

 82/8 חדש בשע- הרב הננה לפיטשקלם,

 גרגרי שכ' )והיהכן ש;ורהז גרגרי ד'רק
 הרב גם ג"שז- כד' רק משקלן יה"חטה

 משעורים(י יותר כבדים שהן אוסרבעצמו
 שפרשתיו,- כסו בעהע"ט שכונתוהאמה

 בשער ומצאתי להוסיף: .כפנים".)בהערה(
 כן,- הניה הוא שנםחדש

 פסוקוה הלכיה ועיין להוסיף: היים". הוה"א,
 הבכור את פומרין א"ם איהא ששם נ"ח,סי'

 ובני , דאנקי וחצי כסף, ועשריםבשמונה
 שבעה שהם שקלים בהטש )ישראל(ארץ

 - המלכוה, טהשטישיכספים

 שלפי ובפרם להוסיף: לעיל", שכתבהי.יכסו

 להלוג העברי הלוג ערך לעילהמבואר
 *2769 אל כעיך29773 הוא )להקמט(הרומי
 18ן9-'(5 )20 העברי הלונ טשקל צ"לא"כ

 061~1 י )1,6יי*61( דהיינו )בקירוב(21,5
 ן 26ע ך11061,בנ הוא מזה ב"ה וחלק )בקירוב(גראן
 אינו סים שבין ההבדל עם אשר ג"פ,442
 עפ"ר הנאונים טשיעור כ"כ עודרחוק

 סלע,- ע"עהחשב"ץ,

 להוסיף: זוז", ל"ה הלימרא אה שחושבאהריה
 )ווארשא,_ ציון דרכי ט' לידי באומקרוב
 טברטנורא עובדיה רבינו אנרות והוא1896(
 רנ"ה-רנ"ח(, בענוה )נכהבו הא-כיואנרת
 בשם קמנה רשימה נדפס 69 דףובסופו

 וכהוב הקדושה", ארץ של וסדות"טמבעות
 ל"ה שהוא דינר ל"ה הלימרא שם:גם

 שחושב שם ועיין טתקאל(, )קרי:מאקאל
 כדינר שעורה, צ"ו הסהקאל או הדינר,את

 שכך מההם ראי' אין אך להר"ם,הלסודי
 איהא: ושם ההלטודיה, הליטרא גסהיהה

 פחוה דינרים ט' משקל יביעית חציאטובלה"ה
 ספק ואין רבע. ול"א מתקאל ט' שהםרביע
 רבע, ולא "עוכלה",*, וצ"ל היאשם"ם
 מכוון והוא רבע. )שחות( בלאורצ"ל
 ובן הרטב"ם. לדעה "העוכלא"למשקל
 והלוג( )הרביעית הסדות יהר שםסכונים
 כנר אבל הרסב"ם, לשיעוריבמשקלם
 על ההיא, טהרשימה ראי' אין כיאסרהי
 וההלמוד,- המשנה חכמי בוסןשיעורם

 הרב דעת ובן להוסיף: סלעים". ג"כ"היינוטו
 י,,- דף לכהובות בחידושיו נון בןבעל

 שנאמר לא אם להומיף: דינרין'. סאותאד':א
 עיין סלעים, חצאי הם דהתוסישלימרין
 ל"ה. לדףהשו-ת

ן
 בהשו"ת ועיין להומיף: רי"ח". הערה "עיין ןנ

 לימרא שמזכירים מי הביא ששם 104לדף
 היא ס"ס שלרעהי אלא אונקיות, י"נבה

 טהחשבון.-כדסוכח

 סאתים היינו הברזל במשקל ליטרין"וסאה;ד
 כסף".זקוקין

 להומי-

 בר' מהר"מ בשי"ה וכ"ה
 ע"פ מעתיק )ואנכי בפראג הנדפסיםברוך
 בזה"ל שכ' ת-ע"ג סי' הרנ"ה( בודפסםדפוס
 ליט-י' "סאה" בכהונות שכיתביםומה

ב

1א

ב

כב



 ותיקוניםהשממות
 ש' ע'ד'

- - - ש -

 נטלמיום(. דעת כן שם, המ"ע)ולדעה של היינו ליפרא כל זקוקין "מאהים"דהיינו
 רבא שעור יהיל הפיל, מעטי 120!ולפ"ח ליטרא ק' וא"ב . ]סנים( ב' שהואברזל,
 ממוצע והוא מעמרי אלף. 26,880הנ"ל לקח מאין אדע )ולא זקוק, מאהיםהיינו
 אלף 160 שחשבו קליאוסידיס שיעורבין אפשר "מנים".-בי הסלה להוסיףהמו"ל
 טעטר 184,8375 )לפ"ת שהואשטדיאה בראב"ן מצא כן אם "זקוקים"-אך ב'שצ"ל
 )בקירוב(, מעטר אלף 27,131השטדיאה(5 ראי' מפה נם ההי' ההם, שציין בכ"יאו

 לד"ק, שחשבו, איפרכוס שיעורובין לקמן עיין סנה' הזקוק אה לפעמיםשקורין
 הנ"ל( )לפ"ח שהוא שטריאה,138500 שאיהא רפ"ר הנ"לסי' בדפוסבפנים(,ועיין

 אילם עיין )בקירוב(, מעמר אלף ,ש6002 ליטרא אטאהן" בה שכ' וכהובה בזה"ל:שם
 להשוות רצה שם, הראשה ובאנןשם,- לפי הבל הברזל, מוקל כ' ולאמהם

 האחרונים החכמים לשיעור רבאשעור נוהגין פרוואיה ובכל ובווירצבורגהסנהנ
 כ' הארץ כדור היקף חצי אהשחושבים ליטרא טשקל והיינו זקוקין,"מאהים"

 האצבע מדה לו ולפיהו'יצא מעפר,סיליאן זא"ז, סוהרין והדברים , זקוקין שנישהן
 ]דהיינו צענטימטר150 זצ"ל דנא מקדטוה נפל שם"סעכנ"ל

-101 
 250,א1%861

1441 לימרא, "סאהן" במקום לימרא"סאה" -

 נדהיינו צ"ם ~41 פג והאטהל24"מגם[ אישות לוד מייסוני בהשג באסהוב"ה
 כי מאד. קטן שיעור והוא D~D]4162/8 שכ' מה על להעיר וראיהי י"ג.-סי'
 ש"ל לדעת )שהוא האדם קומה יהי'לפיהו : בוה"ל הספר טרפי כיה בדף נוןבבן

 מעטר. כ:126 )41,8.8( רק אסוה(,ג' הרע"נם,2מע סי' סהר"פסרום'ובהשונת
 נם הנהות( חכמי )לדעה הואובאמה דכינהו לואר צריך ברזל; דכהיבהליטרין
 סעטר 1,6 בינוני לאיש מעטרבזסנמ1.6 ברזל", ליטרין מאה דמי כסףאנסינו;
 הג' כי להרץ יש )ואולי בינוניתלאשה ובפנים לעיל האמור בכל המבוארדלפי
 בזה האריכו כאשר הראש, מלבד הןאמוה הברזל, במשקל ליטרין וסאה אינו,זה

 העיר לא היב אבל והאחרונימיהראשינים ליטרין מאה כטשקל" כסף כך "כלרצ"ל
 הרביעיה ממשקל נסתייע והרב כלום(,מזה קלה הי' כסף של שהליטרא )לפיברזל

 שכ' וסמה זו; 17.6 הרטנ"ם לדעהשהוא תצי רק והיהה ברזל, שלסד.לימרא
 )חצי לוט הוא הסלע שמשקלהרמב"ן ברזל(, שלליטרא

 הוא הרמב"ן של שלוט והשבאונקיא(,
 הרי אכל בדבריו(, );"ש הרוססי לוטכמשקל רבא והנה להוסיף: tyD'-. 1120)בהערוהו
 אונקיא מחצי גדול להרמב"ם וסלעמשקל )5כ"ד פרסי אלפי דשית אמר א' צ"דפסחים
 סלע(, ע' בזה האריכוה (r~tv הרטב"ןשזכר הטובן כפי וכונהו, עלמא, הוי מיל(אלף
 לוס משקל נם הרתוקימז-- אה קירבואיך הא-ץ כדור היקף לחצי שם,בסוגי'
 הרמב"ן של אונקיא מחצי הרבה קלהרוססי פכ"ה- א"ב עינים במאור כדטשמע)ידלא
 הרב כדברי )יע"ש שם(,- שהארכתי)כמו וספר שם. הרש"ש כהגהות עליורמז
 סי' יוד"ע בשו"ע הנזכר לוט ה' שיעורשמשוה להיקף ת"י-שכונתו נטצא לא שוכרהעיון
 הימא, זה ונם רפ"י, של לשיעורש"ה הטשניוה פי' בהקדמה שכ' ומק הכדור.כל

 יעב"ץ הגאון דברי אתרי נטשךוכפה"נ כדור הוא שהארץ זרעים לסדרלהר"ם
 שדברי הרגיש ולא שם, שזב- עזבמגרל שנ' מה וכן מיל אלף כ"ד בהקיפושיש

 ההשו"ה בסיף שהעירוהי כמו הסוהים,הגאון פ.ג ההורה ימידי הל' להרמב"םבפירוש
 אחרי לאמר, נראה הי' ויותר אתי"שו.ד"ה ע"ש היקפו, )רצ"ל הארץ שבדורה"ת

 סמה פחות השעורה רוחב יהי'שעפזח שלא ספק אין מיל, אלף כזד הואבפנים(
שהקצבתיבפנים,שטשהנהלשיעורהנאונים, כהט"ע, )1מפרשי', סמכו שרבא" דבריעל

 בנתיב שכ"כנם אחרון1ועייןנהשו"הבעמוד שהבי; כמו ההיקף. לבל רבאשכונת
 משעורי דקים היו נצרים ששעורימצוהיך את כ"ג, סי' הראשה אבן בשו"ההגאון
 מסתבר גם אפשר א"כ הארצוה[,שאר חכמי דברי על אלא הנ"ל( המפרשדברי

 וכי הנאונים. משצורי קלים נםשהיו מפורש. שם שכוהבי' כסו סמכי,ההכינה
 אונקיא מחצי קלים היו שלו שעוריםשפ"ד שכ' כמו הערביים, קדמוני דצת כןובאמה
 הרמב"ם חשבינוה 1.כואו הרסכ"ן,שלן כ"מ מדרגה ה' גבורה חלק אילםבמפר



íג╨ז÷גúז  úזךלקה╞

:óגñזהם áם ויףגוז" ם"םה úזק÷הם םץ ."ג"זהה ו הל םáו  הז¢לה) (הזם÷קñהז íםז╨ םץ -.כזי╨

ñף÷ ה╞ל גהץ╞םז) ום הק÷ ,úוס גיז כגו  גáי גה¢לו הק÷ק כגך÷הם י"י
÷í:ה ñ╞הז╞להז ה╨זיק ,ג"זהה גי דזם וזה ה),-  הךוה י"ץז) ¢הג הזחגקלה

הז╞ל  áזהáה ה¢זהá כג╨ץם הז╨á¢÷ ¢וקז
ג"ק¢ ,"הסá ק╞÷לáק כל ,ה¢זהה זñיז 'יק  íגךיגחי

╞á¢גí 
 ק"ץ"

(áהז¢ץה) ל ד

כחיקו ג¢זףá הזח╨ך ,ךף ו ה"╞ ,הס ום╞  :óגñזהם ץ╞ז גי ú ╨íץ╞ם כזו╨ה
גפח╞ כגםגל "והגג¢זו╞ך" ה╞ñ ;זהזחף -,דזםל áג áזופל╨ כ¢זלםה á á, ו הםגדלáכ 
היםה, הז÷חזק דזם ה╞זהם úגץגá¢ז ¢גס╨ם íה  íג╨זק ╞חוה כí áגףםו úזלו

.["ג╨גלל ╞חוהז הקלם  ,וá¢ם) úזñו-גגáוáז הז╨í) á"ז
-גג╨וםז  כí áגףםו הזñו -הזáפזץ ,וá¢ם)

,"םו÷סחי ל כיזו ו¢ז÷ ל"יה ל"יá פ"╞ם á 8 ñז, ╞áףñגחí ך"ה זםגחז והל) á╨הזךו הז 
á"ף וג¢áךם :óגñזהם כגגץ םקךם 'םה גםי ק╞÷לה  ו ז╨ה╨ כלגñ :םגלם ם╞╨ñל וג╨ז╨

*╨"ה זהם  הםדלáז :íק כúלחל .וג¢áךם הךםז

טג¢פ ÷ñץה -,"ג╨ז¢יסáג כויל ╞ץ óגñ ט¢ץה  .ו¢יגñ כגגץ כגםזח ,╞פ -.á כגגץז
גúגו¢ז הץ¢ ,÷גחלם גי וá ג╞גם הגזק ז"íה  הםוק íק הל הק÷ה:ק הסá גףם

ה¢ץההז) הñ וםק ¢יסג הס ג¢á╞á ו"ק¢ה  íגק¢ףלה ו¢יגñק וזה ,¢á÷ה גףםז

,íק הקוגה הúגהק ג╨ז¢יסá , וגה זםפו םגץם áוáגהק¢ףק ום הק÷ה ,[וה כגגץז כ 

-.(גזו¢ה áז÷לí ם"╨ה,-  הñ הק÷הק םץ úץ╞ ו.íה

¢הזג ╞ג (הז¢ץהá) 4.1*ו "ק"╨¢ ;óגñזהם וזהז 89 ם÷úל, דñ כגו, ,"'.ו¢ :óגñזהם םáו ז╨גפל íד  ╞] ו

(ס/6) ג¢הñגו כל '/5 ץáפו גי╨ 5/1 ץáפו וזה ÷¢  גוסזס ,íהל áúק ,ג÷ .ו כיז גם÷הך

áג╨ףí ג╞י 4ק ז, (ק"ד¢ ס"áז ח"ףם ñ╨ה כגגץ)
 ,á╨ ,ו כגגץז ה¢ץה ,*ס טגץז

 כגך~

הזה .óזץá ה¢ץהáז (?"╨ה םáו íו ÷╞÷╞╨ ,¢הזג 1 'וק, ÷ז¢סם 1'1111 
 כ'

זá╨ס ום) גúופל כáוá הקו¢ה 'גñ די זáקחק  ם"פ¢ז ╞ץ╞ ז¢זáגף הזה ו"ג íגחףך
(á÷ףגג): ץ╞ג ג7זג╨גגה╞ץáפו 92.1:,כ758 ק"╨¢  íק ,(íג╨ףá ה╨ה ום

 ¢וזáלי
 ,¢úזג

0557 גהץ╞םז-,úוס ג"ק¢ז כ á¢ה כגול כזודהם ס"קגה ם"פס זñ גúגגו ,"ג╞י óגלזהם כג╨ץ) :(ק╞ח á 9ך הוס  í 1ו ñúוá כי הץ╞ ,כזו╨ה ╞לם

"ñגץםí 'á הזáזú╨ ,ךפ ו ה"╞ ,ם"ו¢ ¢גיסל  והםילהי ,ם"╨ה íו╞ ╞ץ áםה הזה
ñúí). ñגץםí ג╞╨יה) ¢וקךí גםז╞דí" ז╨ךה¢  הזñו á"גג) ,(הזחףך גו╞ז כגו╞ ╞ץ
גהגגה ñכ¢זץגק גי╨וז ¢זי, áו ום ¢וגáם áג╨ףí).-  ¢úזג ו"גל íגחףך כגגץ) כל÷ם

ם÷קלי
 ¢ךום זה╨זיק íגץםñם íג÷קלק

ג

.(הץךז ñץם ñהí (╞ז╨גגה ñ?הל ץí 42,,1 ו.  ה ו .סá וñזג, ,í "ו ם"פ ,זץ



 גיקונים ווהישספות
111' 1*,ד'

---

ע,י,

יז

 התם לההים' דקשה טה להרץוהוא-רבא
 שהוא זהב דינר מתניהן שחשבה נהןד"ה
 שבאמת מה סלעים: ו' רק כסף, דערכ"ח
 סעה(,- וו' סלעים "ז' ודינר סל;יס ויהם
 הס הנ"ל דמשנה שהסלעים קאמרולכן

 סתם סלע הוא סלע שכל גדולים,מ?ע.ם
 לכתוב לרש"י לו הי' שלפ"ז אלאומעה.
 הזה נם- ולטה זהב, של דינ- בד"הכזאה
 טה כ"ש, דיה בהום' מיין כה.-עד

 בדבריו,- הםשכוונו

 חרש: ;יך להוסיף ספל, ערךאח-י
 סופר,- ט;וה שהוא אגרמא ע"עסוימימין,

 משבעה אחד * .* הוא האיפה,עשיריה
 סשב;ה א' הלשון להוסיף: ושד".רבעים
 שפירש סה עין בטאיר ועיין מאד,קשה

 שהי' נ"ל עהה מ"- "האהד מחקהי ולב;בי
 ורצ-ל רבעים. משבעים "א' מתחלהכחוב

 רבעים שבעים מז עשיריה הואשהעשיריה
 ועודי רבעים( ז')דהיינו

 שמות מוב ובשבל להוסיף: ,יטור"וחומש
 היא, האיפה עשירית והעומר איקא: -לוטז

 ועוד קטח רבעים משבעת א' האיפהוכמה
 עשיריה והעומר ביצים הל"בדהיינו
 מ"ג דהיינו ברביע מחמשה אחדהאיפה
 נשתבשו וכפהינ ביצה, והובשביצים

 הרגיש לא )והטו"ל בכ"י הדבריםונסהרסו
 ושנים ושבעים האיפה וכמה וכצ"ל:בזה(

 והעמר ביצים הל"ב דהיינורבעים[
 קטח רבעים משבעה )א' האיפהעשיריה
 ט"ג דהיינו ברביע מחמשה אחדועוד
 ביצה,4 וחומשביצים

 לידי בא וטחדש להוסיף: אינקיות.ע"ב
 )הוצאה ליק דפוס הגאוניםהשובות
 ע"ב נ"נ צ"ה בסי' שם יכ' נרדמים(מקוצי

 השעה איתא שם צ"ו ca~' אכןאונקיוה,
 וכל בבל, במדת לים-א כ"ז שיעורקבין

 של כוס ששור אונקיות. מי"גלימרא
 שם וכ' ומחצה. אונקיות שניברכה

 היא חלה שיעור האחרון דלפ"חבה;רוה
 הגיה וע"כ עשיריות וב' אונקייה ע'רק

 וכ' אונקיות" "ע' הדאשונהבהשיבה
 ראה )יגם  ;שריוח. בב' דק לאדלהומרא
 מב' פחות רק הכום יעלה לאשלפ"ז
 טעם תוספה יש וב' ומתצה,אונקיות

 פתוה על שייך איך אדע לא אבללחופרא[
 לבמלהז ברכה ויברך לחומרא,סכשיעור

 נעשריות, וב' ע' הניה לו היי מובויות-
 הב' בא טאין גם טהיישב והראונקיאות,

 2,6 חשבון כי הרגיש לא נם עיו,למלה
 היפב משהוה ביצים( )2/ח לביסאונקיא
 שהיא חלה לשיעור אונקיות ע"בלשיעיר

 ומלבד 79[, : 8,2 .43(: 2 " י2 )6 )כ' ביצה.43,2
 י"ג בת ;ים-א שטענו לא אלהכל

 בהנהיג שנם אניד )והאסםאונקיות
 בנדד של וליטרא איהא הפלין, הל'סוף
 כי מסהבר בכ"ז אונקיוה- ע,שרהשלש
 פשטו י"ג שקרא י"ב_ואתד נהוב: הי' שםנם

 ליטרא כ, 'עכנ"ל-שבמקום עש-ה!לשלש
 צ"ל אונקיוה י"ג ובמקים )י30( ל'צ"ל
 אונקיות 40r(ao - ך:' הקב הוה נמצאי"ב

 10(: " )1,2 בהלה החטבת והעיסה 10,והלונ

 סכוון,- אונקיוהע"ב

 בסח"ו וכיה להום.ף: מה. סי' )בהערוה(יח
 פו, סי' פסחהל'

 ובסדר להוסיף: טעה", חצי הפונדיון"נמצאים
 הנקיא הוא טעה ב' י-ת כללהמצות
 וזה פינדיון" נקרא "והוא גרהבתורה
 בפנים, להמעיין ההימא )והנדלפלא,

 מצוה מספך לקוחים דבריו כלשכפה"נ
 הדברים ושם שטו. זכר שלא אףהשם,

כהוגן(,

 ובן : להוסיף הלתא" "סקסי)בהערוה(י
 ג' הניסחא כ-א סי' ח"א בטח"ומצאתי
 טעם על זה ב' שהוא שם )ועייןפרסאוה

 ההפלה(, לפני פסיעוהג'

 מלין הנ' שכל הוא אף 4יחשב)בהשו"ת(
IDD  ה"נ לידי בא ומקרוב להוסיף: הן',

 שבא )והספי נרדמים. טקיצי חברתהוצאה
 השאר(, חקסי 380 דף עד רק הואלידי

 היל; רע"ז הג' בביאור שםוראיהי
 אות 340 דף קדשים להלכוהדעסהייסער

 בזה"ל: הנ"ל הה"נ דברי על שכ'פם
 אחד דימי( )דרב משמונה א' טמאןש"ש

 בנדפם בין הכתוב דנג , )דרבין(מששה
 על הנוסף יהוא מ"ב דצ"ל נ"ל בכ"יבין
 שם(- בגמרא )כטבואר מאוה וחמשאלף
 דביי ופירוש . למותר אך הם דב-יווכל

 שבר*ברל כסי הואהה"נ
 בפנים._

 זנירזשלים

 . . .- . .,. ... .......... ........ ... .. .,,?r~n-י-א-""-ף-----.,....-..,.....ץ..-.-....-.-"
- - . 
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 פירוש ויהי' המיושרה( הנומחאלך;הי לכפו"פ והערוה בהיקונים ה, כרך)לונץ(
 רובע. ועי רבעה v~v דינר, תצי"רביעיה" הלוי הירץ נפהלי בחג' יוסף ר'מהרב
 הגרסא היהה קמו ב"בולהרשב"ם ביי.ף הנוב- ששדננ על כ' 842,)דף
 והכל מעוה, "וברובעא" כסףאכריבעא" טעוה. זה וגם מקום,- שםשהוא

 חד. ן[
 לזה" טעם מצאהי לא "אשר)בהערוה(א

 ועיין להוסיף: בפנים", אע"ש)בהע-וה(ומה מדפי ב"ה דף נון בבן וראיתילהוסיף:
 מינ. פ"ימנחות רק שהוא פשימין לי"ב טעם שכ'הספר,
 לם;ם טעם ואין היום. שעוה כי"באוטדנא
 הגר"א ביאורי ועיין להוסיף:ייבקינתא":י;א134הלז.

 וע"ש בזה, שקדמו מק"ג רל"נ סי'או"ח
 ו;וד.- רבעים ה' הוא מלוגנאהקבאן בזה.- עוד שנ'מה בי שם ד"ח וכ"כ להוסיף: ועוד". "נרסי נב
 ףבנש(שי י" הראיתו באבן להוסיף: קשייתא"."הלה נ ןא

 ה-ביעית5
 כ"כ שיהיי מאד קשה ע"ע, זוז,174 בחולין דמבוא- מה על הקשה גג,סי'
 משקל עולה לפיהו כי השעורה,רוחב יוהר מעט רק הוי לא קשייתא דג'כאן
 לוג. ע"ע זוז, מכ"ה יו.;רהרביע.ת דמביאר לעיל שוכרהי דיומא מהאמסלע

 במצ-ים שבאמה מצותיך בנהיבומצאתי ניעין(, )בלא מכוהבה גדולהדקשיהא
 תשבונוהיו( אח הרמב"ם רבינו ;שה)ששם הוי וגיעיניהה כוהנות כי המבוארואח-י
 הארצוה מבשאר דקים השעוריםהיו ביצה היה קשייהא בנ' א"כ מביצה,יוהר

 . מ' לדף בהשו"ה ועיין)הם;רביות(, וכמה קאמך: עת ובשכה )ויוהד(ומחצה
 בפנים סקומוה בכמה הטביאר לפיאבל וההניא כמלע, אימפיגין( )שלשיעורה
 כמבואר טזה הרבה פחוה כגרוגרהושיעור - . כן לאס- קשה הנ"ל,ובהשו"ה הוא. שיעורא חד ואידי אידיכגרוגרהז

 הרלב"נ בבאוריוכ"כלאאסח בכורוה ועיין ושיעורו, ד"ה הומי פ'יומא
 שתר; ראוי ה-מ"ח( )ק-אקאלנתמי' ביאך לא אך לישב- ויש הרב )סייםלת.-
 נדול יותר הי' נחמי'( )של הזהשהשקל הרב כי כלל. קשה לא מע.קרא וליאיך.

 הספיק ולכן בהורה, הנזכרמהשקל ושמת נוף של המושגים ערבבבמחכ"ג
 מחציה כסו להיוהו השקל שלישיתלהם הקשיהא, מגוף סיירי ביומא כי בזה.זה

 ךהורה. שצוהההשקל מ;נ", משמתה דמיירי בחוליןמשא"כ

 לט, ביצה, שיין להוסיף: מינים", כסף"ccl א3 וד~עוס' נרונרה( בע' שכהבהי מה)עיין

 ה ד %ש' מגופא, מייריביימא
 קט מעה א שקו' השנ

 גדול באמת שהי' פונדיון ע-ךועיין א(. אמה, r~r1 להום.ף:"אצבעית". טב
 להוסיף: בדבריו"* יש ט"מ איזה"כי א ,א סלע,-ממתם

 נה'בות היין להוסיף: כסף", ובשוה"בכסף ם א ןעג כפף דינרין ג' במקים מ"מ פ"בובמ;.'ט
 וברב כמפה, לו להכניס פסקה ס"דפ"ון כסא דינרין נ' ס"א יש מעות,ורביעית
שם.-ן )והיא מעוה ורביעית כמףוברביעיה

לט  

י




