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 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
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