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 נין לקרבן אמד פיר שם היה ועוד .ובגמרא

 .המקדש כלי מהל׳ פ״ג ומטאר כשבה כין כיו״מ
 ואינו שממה של שיר אלא היה לא זה אכל

:יו״ט אפילו דוחה
 מצוה בעשיית אדם שישמח השמחה טו

 מבוארים רבינו דברי וכו׳.
 אמרו ל׳:) מדליקין(שבח ובבמה בגמרא בכ״מ

 .מצוה של שמחה זו השמחה אס אני ושבחתי
 לעשות לאדם לו ראוי שאין הוא הדבר ועיקר
 ואנוס מוכרח והוא עליו חובה שהן מצד המצות

 בעשייתן שמס והוא לעשותן חייב אלא בעשייתן
ויעשה ■

 אותה עושין היו ולא .זו בשמחה להרבות מצוה יד
 ישראל חכמי גדולי אלא .שירצה מי וכל הארץ עמי

 ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות וראשי
 ומשמחין ומנגנין ומספקין מרקדין שהיו הם מעשה

 והנשים האנשים העם כל אבל . הסוכות חג בימי במקדש
 אדם שישמח השמחה טו ז ולשמוע לראות באין כולן

 גדולה עבודה .בהן שצוה האל ובאהבת המצוה בעשיית
 ממנו להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע וכל .היא

בשמחה אלהיך ה׳ את עבדת לא אשר תחת שנאמר
 חוטא אלו במקומות בעיניו ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו המניס וכל .לבב ובטוב

 המכובד הגדול הוא אלו במקומות גופו ומקל עצמו המשפיל וכל מלך. לפני תתהדר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל .ושוטה
לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין .בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי אמר ישראל מלך דוד וכן .מאהבה העובד

:וגו׳ ה׳ לפני ומכרכר מפזז דוד והמלך שנאמר ה׳

 מצד באמת ויבחר סוב שהוא מצד הסוב ויעשה
 לכך כי ויבין סרחן בעיניו ויקל אמת שהוא
 שנברא מה עושה וכשהוא קונו אח לשמש נוצר

 דברים שאר ששמחת לפי ויגיל ישמח בשבילו
 אבל קיימים שאינן בסלים בדברים חלוים

 והחכמה התורה ובלמידת המצות בעשיית השמחה
 בדרכי ששלמה וזהו האמיתית. השמחה היא

 מכם אם בני ואמר החכמה שמחת שבח מוסרו
אני: גס לבי ישמח לבך

לולב הלכות להו סליקו

משנה לחם
 ונראה .השבת את ודומה היא עמדה קרבן'ד״ה של בשיר אבל נ״א) החליל(דף בפרק

 שם פסק ז״ל דהוא ותימה שבס. דוחה ולכך בכלי שירה דעיקר סובר דזה דלכאורה
 בפה אלא שירה אומרים ואין שם שכתב בפה שירה דעיקר מקדש מהלכות ג׳ בפרק

 מהן וכו׳ עומדים היו ואחרים כתב ועוד .בפה עבודה שהיא שירה שעיקר כלי כלא
 בכלי שירה עיקר דלמ״ד בפה שירה עיקר כמ״ד היינו וכו׳ ישראלים ומהם לויים

 כיון השבת אח דומה מ״מ בפה שירה דעיקר דאע״ג וי״ל .דוקא דלוייס בגמרא אמרינן
 מתירינן לא השואבה ביס שמחת כשהיא אבל במקדש שבות דאין משוס עבודה שהיא
 המתחיל בדבור הסוס׳ וכדכחבו טפי גזור שיר כלי שם שהיה דכיון סעמא האי משוס
כו׳. בפה שירה עיקר סברי ורבנן  דומה בפה שירה דעיקר דאפילו צ״ל אתה וע״כ ו

 כהנים עבדי כתנאי בד״ה בהוספות שהקשו הקושיא מכח שבוה דאין משוס השבת אח
 החג ימי בשמונת מכה דחליל רישא קסני והתם בפה שירה עיקר מסקינן דהכא מ׳1

:דפירשנו מסעמא ותירצו שבס בלא אפשר ואי

למלך משנה
ר ד׳ כנר וכמס פ'כ) דעירונין(דף ח) דמירונין(דף וברפ׳ב .ה׳ מ ץ ה׳ כס אפילו הנן י׳  כוי

ס אפילו ג .כורין י׳ נ פ׳ ג׳ ב׳ ניטלות שהן כל כשמם כסף אנני אומר ר׳י ג׳ משנה דשביעית זנ  ו
נ . הכתף על פ׳ נ  תאנים והיו כירושלים שהיסה ורדים נגנת מעשה ר׳י אמר ה' משנה דמעשרוס ו

 משנה דטרלה וכפ׳כ .מעולם ומעשר סרומה מהם הופרש ולא נאיסר ומארנע משלש נמכרות שלה
׳ תכלין י׳ ש. אתד ממין שמות וג׳ נ ק יע׳  כין העצמים מן עצמות רוכע כש׳א ז׳ משנה דעדיות ונפ׳

פ׳ג מג׳. נין מנ׳  וכרפ׳ק .יע׳ש מצטרפין אין מד׳ מצסרפין מג׳ מכ׳ א׳ מכלי ד׳ משנה דמקואות ונ
 . למאה ולעשרה לה׳ מלוג לד׳ אף לוג מסצי לכ׳ אף לאחד לידים נוטלין רניעית מי דידים
נ פ׳ נ נ .זה כצד זה וה׳ ד׳ נוטלין ג׳ משנה דידים ו פ׳  שהיו כזמן אימתי ה׳ משנה דכלאים ונ

ד . יע׳ש כו׳ ס׳ ה׳ על או ד׳ ד׳ על נטועות פ׳  שנים או אחד המדל איזהו ד׳ משנה דשניעית ונ
׳ ונפרק .זה כצד זה שלשה המחליק  חרדל זורעם שתים או אחת קרחת היחה ט׳ משנה דכלאים נ

ה כירושלמי ועיין .חרדל יזרעם לא שלשה  רחמיו יגיעו צפור קן על דהאומר אמסני׳ דכרכות פ׳
ח הטור והניאו אותו מחזירין אין כרכות ג׳ ב' שהשגיר צבור שליח ריב׳ל נשם סימון א׳ר  סי׳ א׳

ט .יע׳ש קנ׳ו :שתים נין אחת נין צדה על מוטה כין עומדת כין ט׳ משנה דאהלות ונפ׳

:ולב בליות לבוחן שבח ,לולב חלבות לחו סליקו

שסלים הלכות
 :שנה בכל השקל מחצית איש כל ליתן והיא אחת עשה מצות

:אלו בפרקים זו מצוח וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנה כסף
( ל ר ת א א פ צו  שגה בכל השקל מחצית מישראל איש כל ליחן ההורה מן עשה מ

:וכו׳ רבות בפעמים מתנו ואינו :וכו׳ ושנה
ן ב י  סלעים ממש מ״ס:) (בכורות בכור יש פ׳ משנה . וכו׳ בהורה האמור כסף מנ

 שם מוציא של ומאה ומפתה אונס של ג׳ עבד של שלשים צורי במנה בן של
 ופירפ״י צורי. במנה הקדש בשקל כלס רע

 ומ״ש . מעין עשרין דהוי הקדש בשקל כלם
 שאכתוב מה ע״פ מבואר זה .שעורה ש״כ ומשקלו
 חצי הפרוסה שמשקל הרי״ף בשם בסמוך
 וכו׳. עליו חכמים הוסיפו וכבר ומ״ש .שעורה
 סלע רבא אמר נ׳) (דף בכור יש בפרק

 עשרים דכהיב הוי וחילחא חלחא דאורייתא
 שש וחניא מעין עשרין ומפרגמינן השקל גרה
 מ״ח קדש של סלע מיתיבי דינר כסף מאה

פונדיונין

 יוסיף להוסיף רצה שאם מצין השקל גרה עשרים דהניא עלייהו דאושיפו בחר פונדיונין
 שסוס הוסיפו דאורייתא סלע על עליה דאוסיפו בתר ופירש״י .הוא ס״ל יפחות יכול יהיה ס״ל

 .אחרת הויה עוד משמע השקל יהיה גרה עשרים יהיה .מעין כ״ד צורי סלע למדת ועשאוהו
;הוא גרה עשרים כתיב קרח ויקח בסדר הוא כתיב ערכין בפרשת

ע ג ל ס פ׳ מבואר .וכו׳ דינרים ארבעה ח
ומ״פבמשנה נ״א:) (מציעא הזהב

 משמנה אחת ופרוסה עד וכו׳ מעין שש והדינר
 ומשקל י״ב).ומ״ש בפ״קדקדושין(דף באיסר.

:שם הרי״ף כסב כך ,שעורה חצי הפרוטה
ד ד עו  כ״כ .וכו׳ שם היה אחר מסבע ו

 רפ״ב המשנה בפירוש גם רבינו
 מפני דרכונוס שקלים מצרפים דחנן דשקלים

: הדרך משוי
מחצית

ת א צו  מישראל איש כל ליתן התורה מן עשה” מ
 עני אפילו .ושנה ̂״ינה בכל השקל מחצית

 מוכר או מאחרים ושואל . חייב הצדקה מן המתפרנס
 שנאמר כסף השקל מחצית ונותן כתיפו שעל כסות

 נותנו ואינו .וגו׳ ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר
 כולו נותנו אלא מעט ולמחר מעט היום רבות בפעמים

 באונם בתורה האמור כסף מנין ב ז אחת בפעם כאחת
 הנאמר שקל הוא עבד והורג רע שם ובמוציא ובמפתה

 הנקרא המטבע כמשקל משקלו ועשו עליו חכמים הוסיפו וכבר שעורה. ועשרים מאות שלש ומשקלו . בתורה מקום בכל
 והדינר דינרין ארבעה הסלע ג ♦ בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש הסלע משקל הוא וכמה שני. בית בזמן סלע
 משמנה אחת ופרוטה .איסרין שני ופונדיון פונדיונין שני היא ומעה .גרה רבינו משה בימי הנקראת היא ומעה .מעין שש

 חצי הפרוטה ומשקל .שעורות ארבע האיסר ומשקל .שעורות עשרה שש הגרה והיא המעה משקל נמצא .באיסר
 שאמרנו כולן המטבעות ואלו .דרכון נקרא היה והוא סלעים שתי משקלו שהיה שם היה אחר מטבע ועוד ף :שעורה
: מקום בכל משקלם לפרש צריך אהיה שלא כדי בארנום וכבר ;מקום בכל בהן שמשערין הן מהן אחד כל משקל ובארנו

: ה מ ץ ש ע / מ ס מחצית א
עוז מגדל

מס' .נינונית מד כסף מנין א פרק ף יש פ׳ ננורוח נ ד ר( ו נ מס׳ .מקוס בכל מד אחר מטנע ועוד :י׳א) דקדושין(דף פ׳ק . שמורה חצי מד דינרין ארנמה הסלע :מ׳ט) נ : שקצים מצרפי! פ׳ שקלים נ
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 יוסיף להוסיף רצה שאם סרן בסמוך, ממ״ש נלמד וכו׳. מצוסה היא זו השקל מחצית ה
 מהגולה ישראל כשעלו דשקלים פ״ב במשנה ושנינו .הוא ת״ל יססוח יטל וכו׳

 ובירושלמי דינרים לשקול בקשו מבעין לשקול חזרו סלעים לשקול חזרו דרטנות שוקלין ■היו
 .מהם קבלו ולא דינרין לשקול בקשו קרסין דינרין סילעין סלגות ניבעין כמשמען סלעים

שוקלים היו מהגולה כשעלו  _ ״״ע,-. היו מהגוצה כשעצו רביט ושירש
 דרכוטת 'שלהם המטבע שהיה ר״ל דרכונוס

 השקל במחציח אדם שוקל והיה הסלע כשל
 אדם שוקל והיה סלעים לשקול חזרו ̂,סלע
 טבעין לשקול חזרו הסלע מחציה ר״ל 'שקל
 שקל והוא סלע מצי שלהם המטבע שחזר ר״ל

 שהוא שלם שקל השקל במהציח שוקל אדם והיה
 של שקל הוא סלע כי חורה של השקל מחצית
 מן שמוה פנים בשום לשקול מוסר ואין חורה

 כפי יותר שוקל אבל בחורה הכחוב השיעור
 והוא דינרים לשקול בקשו המטבעות שנוי

:עכ״ל ,בזה הודו ולא הסלע רביעית
 הדרך הראב״ד כסב וכו׳ מטבע שהיה בזמן ו

 והעשירו היו עניים והם .וכו׳ הזה
 דרטנוח שוקלים היו שלא לומר כוונתו .עכ״ל
 היו שהם דרכונוס היה שלהם שהמטבע מפני

 להם שהיה אפשר ואיך מהגולה כשעלו עניים
 סלע היה שלהם שהמטבע אע"פ אלא גדול מטבע

 סלעים שני שהם דרכונות לשקליהם שוקלים היו
 שוקלים היו לא ואילו מעט משי שהיו מפני
 לקרבנות מספיק היה לא השקל מחצית אלא

 רבינו בדברי זרות שום רואה ואיני צבור.
 להם שיהיה יתכן לא עניים שהם מפני דאטו

:גדול מטבע מין
 עד וכו׳ השקל מחצית ליתן חייבים הכל ז

 בפרק משנה . מהם מקבלים אין
 שם חייבים. שהכהנים ומ״ש דשקלים; קמא

 כהן שכל בוכרי בן העיד יהודה א״ר במשנה
 אלא כי לא ריב״ז א״ל .חוטא אינו שוקל שהוא
 שהתחיל קטן חוטא: שוקל שאינו כהן שכל

: שם משנה זה גס .וכו׳ אביו
.הבית בפני אלא מהגיס אינם השקלים ח

.י״א) (דף שקלים בסוף משנה
 בין השקלים נוהגים קיים שב״ה ובזמן ומ״ש
 בפ״ג מדסנן ,משמע הכי .בח״ל בין בא׳׳י

 ולשם מדי לשם בבל לשם חורם שהיה דשקלים
: הרחוקות מדינות

באחד

 כל בפ״ק,ומ״ש משנה ממשכניןאוש. עד וכו׳ השקלים על משמיעין באדר באחד ט
 ממשכנין אין במשנה שם אותו סמשכנין אין וט׳ בשקלים חייב שאינו פי

 ספני הכהניס ממשכנין ואין ומ״ש : מידם מקבלים שקלו ואס וקעטם ועבדים נשים
מפני הכהניס ממשכנין אין מתניתין כיני ובירושלמי . דשקליס פ״ק משנה . שלום דרכי

:הכטד] [דרך שלום) (דרכי
ב ״ ד א פ צ  השקלים אס השלחניס טנסין כי

בכל

הראב״ד השגת
 5כת .וכו׳ מטכע שהיה *בזמן

 ע׳ד זה הדר־ ז׳ל הראכ׳ד
 בראשונה שפנינו אמרו המשנה

 חזרו דרכונוה שוקליה היו
 סלעים לשקול חזח דינרין לשקול
 ה*א זו וכו'. ענעין לשקול נקשו
 שיהו אמרו לא מ׳מ המשנה דרך

 המגיבעוש יציאש אמר הולכין
 שהיה מה המטבע היה אלא
 שהיו לפי שוקלים היו הם אבל
 שחלה לשקול והוצרכו מעט מתי

 הלכו הדרך זה ועל דרכונוש
 טתן השכל ואין .שקליהס בכל

 של מטבע בהחלה להם שהיה
 והעשירו היו ענייה והס דרכונוש

;עכ״ל

 של מטבע מחצית שיתן מצותה זו השקל מחצית ה
.הקדש משקל גדול מטבע אותו היה אפילג הזמן אותו

 משה בימי שהיה השקל מחצי פחות שוקל אינו ולעולם
 וששים מאה משקלו שהוא רבינו

 של מטבע שהיה *בזמן ו :שעורה
 אחד כל היה דרכונות זמן אותו
סלע. שלו השקל במחצית נותן ואחד
 היה סלעים ■ המטבע שהיה ובזמן
 שלו השקל במחצית אחד כל נותן
 ובזמן .דינרין שני שהוא סלע חצי

 כל היה סלע חצי המטבע שהיה
 השקל במחצית נותן ואחד אחד
 שקלו לא ומעולם .הסלע חצי אותו

 מחצי פחות השקל במחצית ישראל
 ליתן חייבין הכל ן תורה: של שקל

 וישראלים לויים כהנים השקל מחצית
 עבדים ולא נשים לא אבל .משוחררים ועברים וגרים

 הכותים אבל מהם. מקבלין נתנו ואם .קטנים ולא
 שהתחיל קטן . מהם מקבלין אין השקל מחצית שנתנו

 אלא פוסק אינו שוב השקל מחצית עליו ליתן אביו
:עצמו על ויתן שיגדיל עד ושנה שנה בכל עליו נותן

 שבית ובזמן .הבית בפני אלא נוהגין אינן השקלים ח
 בין ישראל בארץ בין השקלים את נותנין קיים המקדש
ישראל בארץ אפילו חרב שהוא ובזמן .לארץ בחוצה

 השקל מחצית ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על משמיעין באדר באחד ט ♦ נוהגין אין
 ומדינה.ותובעין מדינה בכל השולחנים ישבו בו עשר בחמשה .ליתן עתיד ויהיה .שלו

 ועשרים בחמשה .ליתן אותו כופין אין נתן שלא ומי ממנו יקבלו להם שיתן מי כל בנחת
 שלא מי ובל .שיתן ער נתן שלא מי את כופין ואילך ומכאן . לגבות במקדש ישבו בו
 בשקלים חייב שאינו מי כל י כסותו: ואפילו כרחו בעל עבוטו ולוקחין אותו ממשכנין יתן

בשיתנו אלא שלום דרכי מפני לעולם הכהנים את ממשכנין ואין .אותו ממשכנין אין ליתן עתיד הוא או ליתן שדרכו אע״פ
שיתנו: עד אותן ותובעין מהן מקבלין

שני פרק
 ופיה מלמטה רחבין התיבה שולי תיבות שתי לפניהם מניחין ומדינה מדינה בכל .השקלים את השולחנים ייכונסין כיצד א

 אחת . תיבות שתי עושין ולמה בנחת. מהן ליקח אפשר יהיה ולא לתוכן שישליכו כדי שופר כמין מלמעלה צר
. שנה של שקלים בה שמשליכין ו ■שעברה: שקל שלא ממי שגובין שעברה. שנה שקלי בה מניחין והשנייה ז  בשנה

 שנה לשקלי שניה . זו שנה לשקלי ראשונה . שופר כמין תיבה כל .תיבות עשרה שלש תמיד לפניהם היה ובמקדש ב
 .זו לתיבה דמיהן משליך חטאת ואחד עולה אחד יונה בני שני או תורים שתי קרבן עליו שיש מי לכל שלישית .שעברה
 למערכה עצים לקנות מעות שהתנדב למי חמישית .זו לתיבה דמיה משליך בלבד העוף עולת עליו שיש מי לכל רביעית

 מעות שהפריש כגון לןטאת למותר שמינית .לכפורת זהב שהתנדב למי שביעית .ללבונה מעות שהתנדב למי ששית .בהן
.ויולדות וזבות זבים קיני למותר עשירית .אשם למותר תשיעית .לתוכה השאר ישליך המעות מן והותיר חטאת ולקח לחטאתו

ג מ׳ ס ת : מה עשץ א ח א
למלך משנה

הן. למעיכה עצים (קצוש מעוש שהשגדב למי רטישית ב ב פרק :י׳ג) דץ הקרבנוש ממטשה ט׳ז פ׳ המשגר הרג מ׳ש עיין ״ה6( ב

ט׳ ומדינה מדינה .ו
 כך במקדם שופמח שהיו כשם דשקליס רפ״ב

 דשקלים רפ״ו ובירושלמי ,במדינה שופרות היו
 ורסבים מלמעלה קצרים היו הללו שופרות תני

 יכניש שלא כדי כלומר הרמאים מפני מלמטה
 מהן באתת שמטיל כמי ויעשה ידו רמאי אדם
 במדינה שופרות וסדקחני .שבהן ממה ויטול

 שחי עושין ולמה ומ״ש .היו דשנים משמע
 שנה של שקלים בה שמשליכים אתת תימס

:וכו׳ זו
 כל תיטה י״ג לפניהם היו ובמקדש ב

ו׳ בפרק . שופר כמין תיבה
 עליהם וכתוב במקדש היו שופרות י״ג דשקלים

 עולה וגוזלי קינין עחיקין חקלין מדתין הקלין
 חקלין לנדבה. וששה לכפורת זהב ולבונה עצים

 שקל שלא מי ועתיקין ושנה. שנה שבכל חדסין
 חורים הם קינים .הבאה לשנה שוקל אשתקד

 ר' דברי עולות וכלם יונה בני הס עולה וגוזלי
טדה  חטאת אחד קנים אומרים וחכמים י
 ובירושלמי .עולות כלם עולה וגוזלי עולה ואחד
 קני זבים קני קרבנוה שש כנגד לנדבה ששה
 המנחות ואשמות מפאות יולדות קיני זבות

 בפירוש כתב כאן ורבינו׳כמ״ש האיפה ועשירית
 חטאת לסותר שמינית רביט ומ״ש .המשנה

 דבריו אין וכו׳ אשם למותר תשיעית וכו'
 כדברי מכוון ובתוספתא הירושלמי עם מכוונים

 ותנאי ומ״ש :ט״ס יש שבירושלמי ונראה רבינו
 שלות שיקרט המותרות כל על הוא ב״ד

. :דשקליס פ״ד ירושלמי .בהמה
בכל

עוז מגדל
ת צי ח ן :בנוי יש פיק .זמאה ששים עד השקל מ מ  של שקל מחצי פחות עד מטבע שהיה מ

ב : תורה ת :עכ׳ל והעשירו היו עניים וסם וכו' המשנה דרך על הזה הדרך ז׳ל היאב׳ד כ
אני  בפירוש שפירש כמו ד') (דף שקלים מצרפין פ' זו משנה פירוש קיבל ז״ל משה רגינו אומר ו

' מדברי רק הביא לא אגל לפרש גא ששנאה ר״ש כי שלו המשנה  הראב׳ד שהביא יהודה י
 יש שהשקלים אלא לחטאת שקלים בין מה ואמר הלל בית דברי לפרש שגא י׳ש מדברי גס אלא ז׳ל

 ישראל שכשעלו קצבה להם אין לשקלים אף ואמר עליו חלק ור׳י קצבה לה אין ולחטאת קצבה להם
 מביא זה חטאת אבל שוה כולן יד אעפ׳כ י׳ש אמר דינרין לשקול בקשו עד כו' דרכונות שוקלין היו

 שהלכה דג׳ה ואליבא ור׳י ר׳ש נחלקו לא כי פירוש . ע׳כ בשלש מביא וזה בשתים מגיא וזה בסלע
 שם שהיו חזינן וממילא חבירו על אחד הוסיף ולא פיחת לא אגל המטבעות בשינוי אלא כדבריו

 לדבריו להביא ראיה לי יש ועוד .ז׳ל ר'מ כמ׳ש סכל לדברי מגיאין היו ולפיכך הרבה מטבעות
דינרין לשקול בקשו סלעים פלגי טגעץ שמפרשת משנה אותה גמרת בירושלמי נמי התם דגרסינן .מהא ,

 שמין היו אלמא משנים פחות אין ונמחק דאינון דרכונין מחלין יש פרק דאמרינן ועוד .ע'כ קנטירין
 מפני לדרכונות שקלים מצרפין דתנן משמע הכי נמי פירקין דריש ומתניתין אחרת במטבע הדרכון
 כמו משנה דאותה בירושלמי מפורש זה .שקל מהצי מעולם פיחתו שלא עוד ומ׳ש :הדרך משאוי

 ר׳ עד וכו' מצות עלינו והעמדנו , מהם קבלו ולא קנטירין דינרין לשקול בקשו גו ומסיים שהבאתי
 גשש שחטאו לפי אמר וחד השקל מחצית יתנו היום בחצי שחטאו לפי אמר חד נחמיה ור' יהודה
 זכאי בן יוחנן רבן גשם נחמיה גן יהושע רבי גרומיסין שיתא דעגיד השקל מחצית יתנו גיוס שעות

 וגם פחתו שלא מודים הכל אלמא גרה עשרה נותן ואחד אחד כל יהא הדברות עשרת על שעברו לפי
:נכון על ז׳ל ר׳מ דברי נמצאו דערכין פ׳ג משמע נמי וכן להם היו הרגה מטבעות

: (דף דערכין ופ׳ק דשקלים פ׳ק .עצמו על ייתן עד ליתן .חייגין הבא (  אינן חשקניים ד'
:שקלים דמס' פ׳ק .הפרק סוף עד שחרג ובזמן :שקלים מסכת סוף .גח׳ל בין עד נוהגין

צד פ״ב ה :שקלים דמסכת שני ופ׳ ראשון פרק .גנחת עד כונסין כי מ ל התינס עד בנחת טשין ו
מנמון


