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מבוא
 משקל כי משפטים בפרשת רש"י שכתב מה את מצטט כי-תשא פרשת בתחילתהרמב"ן

 מארץ-ישראל, הרמב"ן שכתב במכתב קולוני"א. של הישר למשקל אונקיא חצי הואהשקל
 "שקל עליו כתוב - עתיק שקל מצא כי הרמב"ן כותב לתורה, פירושו לאחרהמודפס

 כפי לשקל, אונקיא חצי לפי היה אמנם ומשקלם הנ"ל, מהסוג שקל חצי מצא וכןהשקלים",
 בששית עולה השקל משקל הגאונים שלדעת הנ"ל, במכתבו כותב הרמב"ן רש"י.שכתב
 סיוע שמצא בשקל רואה הרמב"ן רש"י. לדעת משקלו על מלגו, אחוז ב-20 כלומרמלבר,
 לדרישות בהתאם הוטבע לא הנ"ל שהשקל לומר, "ולי נוכל הגאונים לדעת רש"י. לדעתגדול

 שהיה המקורי התקן לפי הוטבע שהוא או השקל, מחצית לצרכי לשמוש כשר ואינוההלכה
 שתות. עליו שהוסיפו לפני ראשוןבבית

 האונקיא היא מה יודע ואין בימינו, נשכחו רש"י בימי שהיו העתיקים והמשקלותמאחר
 לדעת השקל משקל ובקביעת העתיקים המשקלות בשחזור צורך יש הנדונה, קולוניאשל

 בדברי שנקרא כפי סלע או השקל, של ההלכתי המשקל קביעת האחרים. והפוסקיםרש"י
 צדקה, פדיון-הבן, השקל, מחצית כמו במשקל הנקובות ההלכות לגבי רק לא חשובחכמים,

 הנקובים הנפח מדות ערכי לקביעת גם אלא וכתובה, ומפתה אונס של 50 עבד, של סלעים30
 מכילה. הנידונה שהמידה היין או המים במשקל רבים פוסקיםע"י

 ל-14.5 13.5 בין נע ומשקלם בחפירות, נמצאו ישראל" "שקל כתובת עם רביםמטבעות
 ההלכתי? השקל משקל לפי הוטבעו אלו כי נדע איך אולםגרם.

 של האונקיא חצי עם אותם לזהות נוכל אז כי הרמב"ן, מצא שמהם השקלים אלואם
 הגאונים ולדעת גרם, 14 בסביבות שוקל השקל רש"י שלדעת ונדע רש"י, שהזכירקולוניא
 "שקל מהכתובת שונה אלה. שקלים שעל ישראל" "שקל הכתובת הרי אבל יותר.20%

 דגם הוא אונקיא' חצי במשקל הרמב"ן שמצא השקל הרי כן, ואם ברמב"ן, הנזכרתהשקלים"
 ? ההלכתי לשקל ביחס משקלו מה יודע ומי אחר, מטבע איזה שלנדיר

 שקל של ציור עמדין יעקב רבי להגאון הכתיבה( )עלית מגדל-עוז בספר מצאתיאך
 ופשוט הרמב"ן את מצטט הוא הציור ליד בימינו. עתיקות בספרי המתפרסמים לאלוהדומה
 ישראל". "שקל :מגיה

 שבגרמניה, "קלן" בעיר אונקיא חצי משקל שהיה למה קרוב גרם 14 של זהמשקל
 היה קלן העיר משקל המטרית. השיטה הנהגת לפני "קולוניא", הצרפתים ידי עלהנקראת
 בשנים, מאות במשך וכאוסטריה בגרמניה שהוטבעו המטבעות כל לנקיבת ההוקיהמשקל
 כ-29.2 היתה שם האונקיא וזהב. כסף לשקילת אחרות, ומדינות לספרד גם התפשטוהוא

 העתיקים. השקלים רוב ממשקל יותר כ-4% גרם, 14.6 - ומחציתהגרם,
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 תורה של ומשקלותמדותב

 תביא יותר יסודית בדיקה כן, פי על אף משמעותי. כלא יראה זה קטן שהפרשיתכן
 בגמרא רש"י ברש"י. המווכר קולוניא משקל עם הנ"ל השקל של מדויקת יותר עודלתפיפה
 מיד מתעוררת קולוני"א". של הברזל למשקל אונקיא "חצי השקל של הנ"ל למשקלקורא

 באנגליה ימינו עד שיש כפי וזהב ולכסף לברזל שונות אונקיות בקולוניא היו לא אםהשאלה
 והנה ולוהב. לכסף בעיקר בעולם התפשט קולוני"א של המפורסם המשקל והריובארה"ב,

 ששוקלין ליטרא הוא "והמנה כותב: במנורה האמור טהור זהב ככר על תרומה בפרשתרש"י
 הליברה בזמננו כמו רש"י, בזמן הליטרא סלעים". כ"ה והם קולוני"א למשקל כסףבה

 פירושה רומי, בלשון אונציה אונציות. או אונקיות מ-12 מורכבת וכסף, זהב שלהאנגלית
 ולא אונקיות 4ל12 הוא שקל 25 של שמנה הרי אונקיא, חצי הוא השקל אם מ-12.אחד

 אונקיות. 12 שלליטרא
 הברזל משקל הנראה כפי הזהב. משקל עם הגדול הברזל משקל את לזהות שאיןמכאן

 קצת הוא הזהב אונקית שמשקל בעוד השקל, כמשקל גרם, כ-14 ומחציתו גרם כ-28הוא
 ו-12 המטרית, השיטה הנהגת ערב הנפוצה הקלנית האונקיא כמשקל גרם, מ-29יותר

 הכתובה משפטי ראכי"ה, בספר גם )ועיין גרם. כ-14 של שקלים ל-25 שוים ממנהאונקיות
 ש'(.צד

 בתקופות שהיה כפי קלן, משקל על והתבססתי כללי באופן דברים כתבתי זהבמבוא
 הקורא את להכניס מבוא, בתורת כאן נאמרו שהדברים כיוון בכך, כאן הסתפקתימאוחרות.
 הסלע למשקל הראשונים רבותינו שכתבו המודדים כל את נבדוק הבאים בפרקיםלענינים.
 קבעו שבהם ולמטבעות למשקלות המטריים הערכים קביעת את מדוקדקת בצורהונבסס
 השקל. משקל את הראשוניםרבותינו
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 אפרק
 והגאונים הרמב"ם לפיהשקל

 ובתלמוד. בתורה האמורים והמטבעות המשקלות את מגדיר י שקלים בהלכותהרמב"ם
 : כותבהוא

 שקל הוא עבד4 והורג רעי שם ובמוציא ובמפתה2 באונס כתורה האמור כסף"מנין
 חכמים הוסיפוי וכבר שעורה. ועשרים מאות שלש ומשקלו בתורה. מקום בכלהנאמר
 הסלע משקל הוא וכמה שני. בית בזמן סלע הנקרא המטבע כמשקל משקלו ועשועליו
 מעין. שש והדינר דינרין ארבעה הסלע בינונית. שעורה ושמונים וארבע מאותשלש
 איסרין. שני ופונדיון פונדיונין שני היא ומעה גרה. רבנו משה בימי הנקראת היאומעה

 שעורות. עשרה שש הגרה והיא המעה משקל נמצא באיסר. משמנה אחתופרוטה
 שעורה". חצי הפרוטה ומשקל שעורות. ארבע האיסרומשקל

 בבכא המשנה הוא לסלע הדינר שבין ליחסים הרמב"ם של מקורו הכסף-משנה,לפי
 פרוטה א': עמוד י"ב דף בקדושין הברייתא - המשקלות וליתר ב', עמוד נ"א דףמציעא
 על " הרי"ף את הכסף-משנה מציין שעורה לחצי פרוטה להשוואת כמקור וכו'. חכמיםשאמרו
 כותב: שם הרי"ף בקדושין. הראשונההמשנה

 מסמסין, שני איסר איסרין, שני פונדיון פונדיונין, ב' מעה דינר, כסף מעה שש"תניא
 באיסר משמונה אחת פרוטה נמצאת פרוטות. שתי קונטרק קונטריקין. שנימסמס

 ערביים של זהב דינר והוא רששדנג בזוזא ותרין ותשעין ממאה חד ושיעורההאיטלקי
 חכה". ותשעים ששה זהב של שדינר לפי חכה7 חצי הזה השיעור ע"פ פרוטהנמצאת

 כתוב בם בהלכות-גדולות, מקורה - פרוטות ל-192 ששדנג הדינר את הרי"ףהשוואת
 מן חד ליה דהוה האיטלקי באיסר משמונה אחד פרוטה היא "וכמה : קדושין הלכותבתחילת
 דנ"ג". דש"ש בזוזא ותרין ותשעיןמאה

 )=200נ גירות 20 של סלעים 5 בכורות בהלכות הבה"ג משווה חשבון אותולפי

 ששדנג. ילנ של למשקלפרוטות(
 על שהוסיפו שלאחר וכותב הבה"ג דברי את להלכה מביא ככורותי, בהלכותהרממ"ן,

 "וענשו נ. ט"ז. כ"ב, שמות - ישקל" "כסף 2. וג'. ב' הלכה א', פרק שקלים. הלכות זמנים, ספר .1
 כ"א, שמות - יתן" שקלים שלשים כסף השור... יגח עבד "אם4. י"ס. כ"ב. דברים - כסף" מאהאותו

 וכו'. אשי רב וכו' דאוסיפו בתר וכו' דאורייתא סילעים רבא אמר ע"א נ' דף בכורות מסכת ראה5.ל"ב.
 עמוד מ"ג דף 8. ערבי. מלשון והוא גרעין, פירושו - חבה או חכה 7. וילנא. בדפוס א' עמוד ו' דף6.
 משה, כימי השקלים שהיו כמו גירה, 20 של שקלים 5 הכן לפדיון לתת שצריך סובר הכה"ג וילנא. בש"סא'

 הבה"ג נמוק את חושב הרמב"ן עצמו. של הקדש שפודה מי שעושה כמו חומש, עליהם להוסיף ישאבל
 דהיינו מלבר, השתות מהוספת נובעת החומש שתוספת וכותב, דספרא", "שיטפא של לשגיאה החומש,לתוספת
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 תורה של ומשקלותמדותד

 שהם דינרים, 4 של סלעים חמש הבן לפדיון לתת צריך מלבר, שתות שהם מלגו, חומשהסלע
 כותב: הוא לסלע. )=גירות(, מעות24

 מ"ח דאינון מעין כ"ד דאינון דינרי ד' סילעא ליה דהוה עד אסלע דאוסיפו"...אלא
 דאינון מסמיסין קצ"ב[ ]צ"ל קכ"ב דאינון איסרין צ"ו[ ]צ"ל צ"ח דאינוןפונדיונין
 אשתכח חכה פלגא דפרוטה רבנן9 ואמור פרוטות תשס"ח דאינון קונטריקיןשפ"ד
 דמינקי דכספא שעורה חדא מתקל הויא, כמה גופה וחכה הוי חכה שפ"דדסילעא
 סילעא ליה הויא גרהיי. דמיקריא דחרוב0י דגרעיניתא תקלא כי עבדן חכה מןוארבע
 ארגינץ י"ב סילעא ליה הוויא ארגינץ, כמתקיל יזויין מנייהו תמניא וכל ניראותצ"ו
 דאתרין"2י. תקלאלפום
 יש- בפרק הכותב הרא"ש, ידי על גם מובא שעורה בגרעיני הגאונים של זהחשבון
בכור:יי

 של ושיעור צור. במדינת היוצא רש"י פי' צור. של מנה אשיר רב אמר צורי. מנה"מאי
 פשיטין ב' משקל של הזהב במשקל והזוז זוזימין ד' והסלע סלעים כ"ה מנהאותו

 שלשים גבי המשפטים ואלה בפרשת החומש בפי' פי' וכן הברזל. למשקלומחצה
 ונראה שבקלוני"א. הישר למשקל אוקי' חצי שהן זהובים ד' משקלו דהשקלשקלים
 משקל כסף גופה וחבא חבא פלגא דפריטא כתבו והגאונים מרבותיו. זה דברשקבל
 כסף." שעורים ועשרים מאות ותשע אלף משקל סלעים חמשה נמצאשעורה.
 הרא"ש: כותב בכורות, מס' על הרא"ש מהלכות שמיני פרק שאחר בכור, פדיוןובהלכות
 שפירש לפרש"י שבקלוני' הישר למשקל שקלם וחצי אוקיות שתי הוא סלעים"וה'

 ולדברי עבד. של שקלים שלשים גבי המשפטים ואלה ובפרשת בכורותבמסכת
 כסף". שעורים ועשרים מאות ותשע אלף משקל הוא ז"להגאונים

 הש"ס, של סלע רבע או לדינר למעלה שנאמר מה לפי השווה הערבי הדינרמלבד
 נהוג שהיה מצרים, זוז גם הנקרא המצרי, הדרהם כלפי גם העבריים המשקלותמוערכים
 כותב: בכוריםלי בהלכות הרמב"ם מצרים. ערביי שלטון שתחתבארצות

 כמו זו מדה מכילה וכמה קמח... העומר מלא בחלה... שחייבת העיסה שיעור"כמה
 ושני סלעים ושמונים ששה משקל והם ביצה וחומש בינוניות ביצים ושלשארבעים
 מצרים מזוזי זוז ועשרים מאות חמש משקל שהם שבמצרים החיטים מקמח סלעשלישי
 הזה".בזמן
 אותו את 8ן הרמב"ם מביא המשניות שבפירוש ממה מוכחת הדרהם עם מצרים זוזיזהות
 הלכה על בכסף-משנה כתוב כך ואכן דרהם. כ-520 בחלה החיבת העיסה שיעור שלמשקל

 :זו

 שלפנינו שזה נראה - ברמב"ן המובא לזה זהה אינו שלפנינו הבה"ג לשון הסלע. משקל על מלגו,חומש
 אחד גרעין משקל - היא כמה עצמה וה"חכה" : פירוש . 10 ולרמכ"ם. לרי"ף לגאונים, הכוונה 9.משובש.

 אין . 1 1 חרוב. לגרעין במשקל שוים "חכה" הנקראים השעורה מגרעיני וארבעה הנקי, הכסף מן שעורהשל
 : פירוש . 12 חרוב. לגרעין שם זה אלא החרובים, מניראות 4 לדעתו השוקל "גירה" הנקרא למטבעכוונתו

 עמוד מ"ט דף לפנינו בגמרא 14. ט'. סימן ח' פרק בכורות . 3( מקומנו. משקל לפי (arienzo) ארגינץ12
-ב'  כללי כשם משמש זוז .15 אשי. רב היא הגרסא תקכ"ג סימן בכורות. הלכות באור-זרוע, גס אסי. רב 

 כאן "שקל" המלה .16 חז"ל. שבדברי הדינר את מציין הוא בפוסקים כלל, בדרך משקל. או מטבעליחידת
 יובאו . 18 ט"ו. הלכה ו', פרק בכורים. הלכות זרעים. ספר17. סופר. טעות אולי טיפה. מה יודע איני-
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ה אפרק

 ד' סלע וכל דרה"ם משקל הוא זוז כל פירוש: מצרים, מזוזי זוז תק"כ שהם"ומ"ש
 ששה משקלו סלע וכל וחצי דרה"ם משקלו דינר כל נמצא מעין. ו' דינר וכלדינרים
 הרי דרה"ם ד' הם סלע שלישי ושני דרה"ם, תקי"ו עולים סלעים פ"ו נמצאדרה"ם.
 סלע". שלישי ושני סלעים לפ"ו דרה"םתק"כ
 הסלע שוה למעלה שראינו וכפי הרמכ"ם, של מהדרהמים דרהם ו' איפוא הואהסלע

 ארגינץ. שני שווה דרהם כל כן, ואם הרמב"ן, של ארגינץל-12
 יורה- בשולחן-ערוך להלכה מובאת שעורה גרעיני ולשפ"ד דרהם ל-6 הסלעהשוואת

דעה9ן:
 סלעים בה' הישראלית לאמו בכור שהוא בנו מישראל איש כל לפדות עשה"מצות
 מזוקק". כסף דרהמים שלשים שהם מעים ק"כשהם
 וכך שעורה גרעיני כט"ז המעה את המחבר חושב רהגאונים, הרמב"ם לחשבוןבהתאם

 רבעי:20 ונטע ערלה בהלכות כותבהוא
 אשפירו שהוא כסף כמעה מל"ב אחד שהוא פרוטה שוה שישוו בפירות יפדה"...או

 דרה"ם." רביע שהוא שעורה גרעיני ט"ו  ששוקלאוטמאניס
 הגאונים, לדעת והנכריים, העבריים ומטה( )מסלע המשקלות יחסי את מסכמת ב'טבלה

 והדא"ש. הרמב"ן הרמב"ם, הרי"ף, ע"י שהובאונפי
 22, דינרים 100 שהם י2 סלעים 25 השוה המנה, בעיקר. הם, מהסלע הגדוליםהמשקלות

 כפול קודש של שמנה חז"ל ואמרו שקלים, או סלעים 1500 שהם מנהר 60 השוהוהככר23
 בפרשת המוזכר הככר והוא קודש, של וככר סלעים 50 של היה קודש של שמנה כך י2חיה

 י2. שקל 3600 של היהפקודי,

 בכורות 21. ו'. סעיף סוף רצ"ד סימן יו"ד 20. ש"ה. סימן ריש יו"ד 19. ע"ה. פרק לקמן.דבריו
 דינרין". מאה "והמנה ג': הלכה כלי-המקדש מהלכות ב' פרק רמב"ם 22. כ"ד. ל"ח, שמות רש"יה'.
 שבו מקום מצאתי לא אכל ו', והלכה ד' הלכה בית-הבחירה, מהלכות ג' בפרק ברמב"ם גם מוזכר הככר23.

 שם המוזכר שהככר ב"ו. ל"ת, לשמות בפירושו כתב בנו אברהם רכי אמנם הככר, משקל מה הרמב"םמזכיר
 ל-100 )הוווה המצרי, מהקנטאר כבד והוא דרהם, ל-5 במשקלו שוה מהם אחד שכל שקלים, 3000 שלהוא

 מצרים. של אוקיות ושתי רטלים בארבעה דרהם(, 144 שלרטלים
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 תורה של ומשקלותמדות
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4%ן1פרוטה

14 חרובגרעין

1 שעורהגרעין

 למטבעות הגאונים, לדעת ויחסם, בתלמוד המופיעים ומטה( )מסלע המשקלות - ב'טבלה
 והשעורה. החרוב גרעיני ולמשקלהנכריים
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 בפרק
 השעורה ממשקל להשיג שאפשרהדיוק

 16 - המעה הנקי, הכסף מן שעורה גרעיני 384 למשקל הסלע שווה לעיל,כאמור

 הזאת השיטה את שחשבו האחרונים, מן יש שעורה. גרעין לל - והפרוטה שעורה,גרעיני
 ותמיד שונים שעורה ובמיני שונים בזמנים בינוניים שעורים ששקלו וכתבו, מאודלמדויקת
 שווה. הגרעינים של שהמשקלמצאו

 : הבאים הדברים את 2 מ"ץ מנחם מהר"ר בשם מביא יהמהרש"ל

 לוטי"ן ה' היה לעולם - שעורים מיני ובשני זמנים כשני פעלים שקלתי"ואני
וקונטי"'.

 הוא: גם כותב הנחלת-שבעהיבעל
 ועלו בינונים בגרעיני אך שעורים מיני ובשני זמנים בשני שקלתי המחבר הצעיר"אני

 וחצי גולדן גאלד ארבע ומשקל גולדן... גאלד רייניש רביעית משקל על גרעיניןעשרים
 בקל ושוב לוט. א' משקל על עולה גרעינין וששים מאות שלש נמצא לוט, אחדהוא
 לוט". ושליש לוט ושלשה חמשים הם גרעינין, ומאתים אלף עשר תשעה לחשובתוכל
 סלעים( ה' של גרעינים 1920 )מתוך שעורה גרעיני ב-30 גדול זה ושיעורמאחר
 הט"ז של ומשיעורו למעלה הנזכר מ"ץ הר"מ בידי השעורים שקילת על המבוססמהשיעור
 והגאון מירזבורג מהר"מ שגם ספק "בלי הנ"ש, ולדעת ומאחר הט"ז, שקילת עלהמבוסס
 הזה המשקל ועל שכתבתי הזה הדרך על ג"כ שהיה ספק בלי נר"ו מורי ואחריהם ז"לרש"ל
 והט"ז מירזבורג הר"מ כי הנחלת-שבעה בעל קובע אחד", גרעין אפילו יותר ולא פחותלא

 המשקל שאבני מפני וזאת דקו, לא סלעים, לה' לוט( רבע הוא )קוינט וקוינט לוט ה'שכתבו
 עוד לוט. רבע שהוא הקוינט היה לוט לשליש ביותר והקרוב לוט לשלישי מחולקות היולא

 : הנחלת-שבעה בעלכותב

 על חשבונותיו כל ז"ל הרמב"ם הניח לחנם ולא שוים. השעורים משקל הזמנים"ובכל
 זמן". בשום ישתנו לא כי חרובין גרעיני או השעוריםמשקל
 בסימן וכן חוט-השני, ספר שבסוף בתשובתו אשר החות-יאיר, לבעל נראה לא זהדיוק
 כל שאין וטוען, נחלת-שבעה בעל של דקדוקו את קשות מבקר חות-יאיר, שלהראשון
 לדקדק יהיה שאפשר עד הבינוני ובקביעת הגרעינים בשקילת כל-כך לצמצםאפשרות
 בתכלית אינם המשקל אבני שגם מעיר הוא 1920. מתוך גרעינים 30 של לדיוקבשקילה
 גם- אלא בלבד זו ולא בעצמו, נחלת-שבעה בעל גם שכותב כפי לעיר, מעיר שונים והםהדיוק

 שונים השתמש, שבו הלוט משקל את נחלת-שבעה בעל מעריך שכנגדן הגרמניים,המטבעות
 מזה. זה במשקלםבמקצת
 גרעיני שפ"ד ששקל הרא"ש4, על "דברי-חמודות" בחיבורו, כותב יו"ט התוס'בעל
 הם סלעים 5 פראג. של אונקיא( ~י = )לוט אחד לוט ומצאם לסלע, במשקלם השויםשעורה,

 זהובים, ב-2 די הבן שלפדיון המהרי"ל של דעתו את מביא הוא ר"טים, כ-3 ושוים לוט5

 מרזבורק. מנחם הרב הוא מעיל-צדק מנחס הרב2. באמצע. בערך נ"ר, סימן קדושין ים-של-שלמה .1
 י"ב, סימן נחלת-שכער, 3. ש"ה. כיו"ד ובט"ז פ"ח, בחו"מ ובתנ"ך בב"ח מוזכר שלו הבן פדיוןשיעור
 פ"נ ברכות יו"ט במעדני גם כתב וכן וילנא(, כש"ס ע"ב: )דף כ"ב ס"ק פ"ח בכורות 4. ב'. אות ל"א,הערה
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 תורה של ומשקלותמדותח

 דברי- בעל שבימי הר"ט של לזה קרוב שלהם הכסף משקל הדברי-חמודות, לדעתאשר
 הדברי- בעל כותב השעורה, גרעיני משקל על מבוססים מהרי"ל דברי שגם מאחרחמודות.
 פראג של מאלה קטנות המהרי"ל של שבמקומו שהשעורותחמודות,

 בכ-~
 5ל או מלבר

מלגו.
 אלא הגאונים שכתבו השעורים גרעיני מספר על חולק אינו רש"י שגם משערהוא

 שאינו כותב הוא אולם פראג, משל קטנים בקולוני"א והאונקיה הלוט משקלי וכןשהשעורים
 קולוניא. של האונקיא משקל מהיודע

 ממקום היא הלוט, במשקל שינויים בדבר בר"ח המובאת שהאפשרות לכך, לב לשיםיש
 דן. הדברי-חמודות בעל אין מקום באותו הזמן במשך בשינוייםלמקום,

 בהנחה נחלת-שבעה בעל ע"י מוסבר בדברי-חמודות, המובא המהרי"ל שלשיעורו
 עקב הערך תוספת כלומר המהרי"ל, בימי למטבע ביחס מאוד זול היה המתכתי הכסףשמחיר
 בעד מזוקק כסף של ושליש לוט 5 להשיג היה ואפשר גבוהה, היתה המוטבע המטבעחריפות
 מכך. פחות הרכה שמשקלומטבע

 שמשקל וכותב הט"ז, במשקל המדייק הג"ש, בשיטת הולך יהגר"א
~1 

 שכתב כפי לוט 5
 לוט. 5 יל הוא האמיתי והמשקל מדוקדק, אינוהט"ז,

 עצמו: הגר"א דברי את כאןנביא
 בפ"ק כמ"ש משה מימות המטבעות וכל הפרוטות שיעור משתנה שאין לידע"צריך

 לפחות ולא כנ"ל להוסיף שיכול הסלע רק כו' פרוטה יוסף ר' סבר א'( )י"בדקדושין
 כמ"ש שעורה חצי ששוקל ומצאו הפרוטה הגאונים ושקלו מעין, כ"ד כנ"ל,ושיעורה
 האחרונים ושקלו שפ"ר וסלע צ"ו ודינר שעורות ט"ז מעה נמצא וש"פ ורמב"םהרי"ף
 בדבר דק לא רביע, שהוא וקוינט כתב שט"ז ואף ושליש לוט ה' קיסר במשקלומצאו
 והנה מזוקק. צרוף כסף שכ"ז הגאונים וכתבו נחלת-שבעה[ ]=ועיין וענ"שמועט
 מאד בזול כסף זה בשביל והיה וגדול צרוף כסף שלהם מטבע היה הראשוניםבימות
 היותר ולכל זהובים בשני מאר"ק, בלשונינו שנקרא לוט, ט"ז שהוא זקוק, שהיהעד

 זהובים ת' הם זקוקים, מאתים האחרונים" שתקנו שלנו כתובה שלכן וחצי זהוביםבשני
 ונתייקר בתוכו נחושת ולתת המטבעות לזייף התחילו ואח"כ זהובים ת"ק אחרובמקום
 בימי ואחריו פ', בסימן כמש"ש זהובים המשה זקוק היה מהרי"ל שבימי עדהכסף

 הרב של חשבון הוא וכן י"ר בסי' בתשובותיו כמ"ש זהובים בששה זקוק היהמהרי"ו
 בנ"ש וכ"כ זהובים ב' זקוק, שליש שהוא ושליש לוט ה' נמצא זהובים, ששהשזקוק
 ונ"ש ט"ז וכ' אבותינו שערום לא מאד מאד ונזדייפו המטבעות שנתקלקלו עכשיואבל
 לוט שכל נמצא שלנו7 זקוק הוא קיסר של ורביע לוט שי"א קיסר משקל הואשכ"ז
 י"ב וחלק וחצי לוט ז' הוא ושליש לוט שה' עד י"ב חלק פחות לוט וחצי א' הואשלהם
 נתמעט". זה שגם ואפשר ט"ז כימי שהיה לאותו שוה שלנו הלוט אם זהוכל

 בשנת שהדפיס 8 נוהג-כצאן-יוסף בספר כותב מפרנקפורט קאשמן יוזפא יוסףמהור"ר
תע"ח:

 בפרישה שם שכתב פי על אף שעורה. גרעיני אותן משקל כמה יודעים אנו אין"...עדיין
 וקונוינט. לוט ה' בהם הי' לעולם שעורים, מיני ובשני זמנים בשני פעמיים שקלתיואני

 מהר"מ ותשובות י"ד סימן מהרי"ו שו"ת ראה 6. ד'. ס"ק ש"ה יו"ד ביאור-הגר"א 5. פ'. ס"ק ל'סימן
 תל-אביב-תשכ"ט. בדפוס ק"ל עמוד 8. פולין. של היינו 7. י"א. וסימן ק"ט סימןמינץ
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ט ב-דפרקים

 הרגיש א"כ שעורים מיני ובשני ומנים בשני פעמיים ששקל מפני הנותנת היאאדרבה
 ששקל שכתב אעפ"י שווים. המקומות כל לאו דגם אומר ואני שווים השעורים כלדלאו
 שעורים שיש אחד. ממקום שעורים מיני שני שוקל שהי' אפשר שעורים, מינישני

 שמגדלת ארץ ויש שקל. מינים שני ואותן הגשמים בימות ויש החמה בימותהגדלים
 לך שלח כפ' מצינו )וכן הפוכן. שמגדלת ארץ ויש וככדים שמני' ופירותתבואות
 כמלא עצה מלשון עצין או פרין אינון השמנין רזה. אם היא השמנה ירושלמיבתרגום

 הפרישה של שעורו ואין קטנית( מיני של תבן דהיינו ע"ו דף בשבת ואר"י גמלפי
 המדינות". לכלמובהק

 גפרק
 האחרונים רבותינו של השעוריםשקילת

 של אוסף המטבעות. ויתר הסלע משקל לקביעת שעורה גרעיני שקלו רביםפוסקים
 ממוצע את לחשב לנו יאפשר שונות, ובארצות שונים בזמנים שבוצעו אלו, משקילותתוצאות
 השקל. של האפשרי המשקל טווח את לפחות או השונות שבארצותהשעורים
 נביא הבאים בפרקים אחרות. בדרכים שנקבל לתוצאות אלו תוצאות להשוות אח"כנוכל

 את ונתרגם ימינו, ועד טוב יום התוספות מבעל שעורה, גרעיני ששקלו האחרונים דבריאת
 בימינו. הנהוגות ליחידות שלהם המשקליחידות

 דפרק
 טוב יום התוספות בעלשקילת

 פראג של לוטא.
 את שוקלים שבו אחד ללוט שוים שעורה גרעיני ששפ"ד ומצא שקל יו"ט התוס'בעל
 שיוצא כפי לוט 32 יש בפראג הכסף משקל של [ PFUND ]פפונד בליטרה ן. בפראגהכסף

 גם בש"ך3. גם הובאו דבריו שמתו"2. "מי בפרק הרא"ש על יו"ט במעדני בדבריוהחשבון
 כלוט הסלע משקל את ז"ל לנדא יחזקאל רב הגאון מחשב 4 נודע-ביהודה ותשובותבשאלות

 אחרי שנה כ-~סו חי ה"נודע-ביהודה" בעל יו"ט. התוספות בעל דברי פי על פראגשל
 משקל באותו חישוביו את עושה שהוא וממה פראג, עיר באותה יו"ט, התוס' בעל שלפטירתו
 בימי יו"ט. התוס' בעל של לזמנו זמנו בין פראג של במשקל לשנוי חשש שלא ללמודנוכל
 עם פראג של והמשקלות המדות את פראג, על ששלטו האוסטרים, איחדו ביהודה הנודעבעל

 פרק בכורות הרא"ש, על בדברי-חמודות גם כתב וכן פ', ס"ק ל' סימן ג' פרק ברכות הרא"ש. על יו"ט מעדני .1
 סימן חו"מ חנינא, מהדורה נודע-ביהודה 4. פ"ח. סימן חו"מ ש"ך 3. שם. 2. ב"ב. ס"קח'
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 תורה של ומשקלותמדותי

 לצרכים לפחות מהלכים, עדיין היו הישנים ולמשקלות שלמדות נראה אולם וינה, שלאלה
 מדדו יו"ט התוס' בעל וגם הוא שגם הנודע-ביהודהי בעל כותב למשל, כך,לא-מסחריים.

 הנודע ובעל פראג, של לפינט שווה מצאה יו"ט התוס' בעל וחומש. ביצים במ"ג חלהשיעור
 לפראג". בבואי כאן שמצאתי ישנה "מידה שהיא, פראג של מפינט פחות קצת מצאהביהודה
 בבראד היה כן לפני )1755(. תקט"ו בשנת פראג של לרבה נבחר הנודע-ביהודהבעל

 הונהגו 1765 שנת "מאז כותב: 6, 1788 בשנת שהדפיס לסוחרים במדריך גרהרדט,שבגליציה.
 של הישנים המשקלות את נותן הוא זו, הקדמה אחרי אוסטריה". של והמשקלותהמדות
 5280 או (ENGELS) אנגלים 190 הישן (MARK) הזקוק שוקל הכסף, "במשקל וכותב:בוהמיה
 קלן, של זקוקים 38 עם פראג של זקוקים 35 משתווים זה ולפי .HOLL) הולנדיות)45יחידות
 ספר, מאותו לחשב יכולתי קלן של והזקוק ההולנדית היחידה משקל ".את אחוז 85/9ההבדל
 ביחידות המחבר מעריך אותם שגם ואנגליה, צרפת של אחרים ידועים במשקלות הדןמהפרק

 1805 כמהדורת ומשקלות מידות על נלקנברכר של ספרו הוא יותר, ישיר מקורההולנדיות7.
 ליחידות והן הולנדיות ליחידות הן המשקלות יתר וכל הנ"ל היחידות את המתרגם)תקס"ה(,
 הנ"ל היחס לפי גרם. 233.69 קלן של הזקוק שוקל נלקנברכר8, של זו מהדורה לפימטריות.

 גרם. 253.72 פראג של לזקוק יוצא פראג של ל-35 קלן של זקוקים 38של
 31.715 הוא פראג של האונץ כן, ואם לוט, 16 או אונץ 8 של כמשקל מוגדרהזקוק

 בכ-2% רק שונה בפראג הכסף את שקלו שבו שהאונץ ]מעניין גרם 15.8575 -והלוט
 בבורסות והזהב הכסף משקל את בימינו נוקבים שבו גרם(, )31.103 האנגלי טרוימהאונץ

 יחידות ל-5280 פראג של הזקוק את בהשוותנו לעשות יכולנו דומה חשבוןהעולמיות[.
 גרם. ל-253.704 יוצא פראג של והזקוק גרם, כ-0.04805 שווה ההולנדית היחידההולנדיות.
 זניחה החמישית בספרה הזעירה הסטיה גרם. ל-15.8565 והלוט גרם ל-1.713נ יוצאהאונץ

 בפרק ב' אות )ראה הבא בפרק יובא הש"ך. מדברי זה, לוט של לערכו נוסף אימותבהחלט.
ה'(.

 הר"ט משקלב.
 ברייכסטהלר יש בכורי, יש בפרק בדברי-חמודות, יו"ט התוס' כעל שכתב מהלפי
 ההפסבורגים0י, משושלת הקיסרים מטבעות על בספרו מורט הנ"ל. מהלוטים לוט1.5972
 הקיסרים שלטון שתחת שבמדינות המטבעות של הכסף ותכולת המשקל של טבלהנותן

 בטבלה המובאת ביותר הגדולה התכולה )שע"ז(, למספרם 1617 משנת החלההפסבורגים.
 - לה שניה )שע"ס(, ב-1619 ומורביה בבוהמיה שהוטבעו בטהלרים והיא גרם, 25.97היא

 פראג. הכותרת תחת שם המחבר אשר , 1617 שנת של צו לפי שהוטבעו לטהלרים גרם25.78
 25.67, של כסף בתכולת )שפ"א( 1621 של הצו לפי שהוטבעו הרייכסטהלריםשלישית,

 בוהמיה. של הבירה עיר היתה פראג )פראג(. Prague ערך 6. פ"ו. פרק לקמן דבריו יובאו 5.י"ד.
 ) .[ .:Nelkenbrecher, . 8 ח'. פרק לקמן, ראה ההולנדיות, היחידות על 7. ח' לפרק 4 בהערה לקמן מתוארספרו

Kaufleuteund Banquiers far Gewichtskunde und Maass Manz. Der קלן, .ערך 1805. - ברלין 
.Cdllnפרנקרייך צרפת ערך גם ראה 75. עמוד בסוף( (Frankreich והמשקלות המידות בין היחסים עבור 

 הלאומית בספריה נמצאים נלקנברכר מספרי עותקים שונות. ישנות ומשקלות למידות החדשותהמטריות
 כ'. א', ס"ק שם יו"ט מעדני גם ראה וילנא(. בש"ס ב' עמוד ע"ב )דף ב"ב ס"ק פ"ח בכורות 9.בירושלם.

- ,Section 1959 ,י 10. ה'. ד',ג',  Melbourne Emperors, Hapsburg the of Coins -  Mort %. .8. 
 ידי על לו שנמסרו כפי בזקוקים, ממשקלם מטריות למדות תורגמו שלו שהנתונים כותבמורט

 אוסטריה.שלטונות
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יא ה - דפרקים

 גרם ל-13.35 8.11 בין רק והכילו במלחמה בפראג שהונפקו המלחמה מטבעות ביטוללאחר
 1625. של צו לפי בוינה שהונפקו לרייכסטהלרים זהה גרם, 25.67 של זה כסף משקלכסף.

 השם לפני "קיסרי", שפירושו "רייכס" התואר ללא בספר מצוינים הראשונים הטהלריםשני
 הם בתי"ד( )נפטר יו"ט התוס' בעל של בחייו זה בספר המובאים נוספים טהלריםטהלר.
 גרם 25.18 של כסף תכולת עם )שפ"ג( מ-1623 צו לפי שבאלזס מאנזיסהיים )סתם(טהלר
 לגדול ביותר הקטן בין ההבדל גרם. 25.67 המכיל 1639 משנת צו לפי בוינה שהוטבעוטהלר
 מבין אחד. לגרם מגיע אינו והקטנות( הזמניות המלחמה" "מטבעות את לכלול )מבליביותר

 ביותר כמתאים )שפ"א(, 1621 משנת הצו לפי כפראג שהוטבע זה נראה הנ"ל,המטבעות
 הנתון פראג של לוט ל-1.5972 גרם, 25.67 שבו, הכסף תכולת את נשווה אםלדברי-חמודות.
 שנתקבל למה 1.36% כתוך קרוב פראג, של ללוט גרם 16.071875 נקבלבדברי-חמודות,

מגרהרדט.

 הפרק
 הש"ךשקילת

 השייך דבריא.
 כותב: הוא בחו"מ פ"ח סי' בתחילת בש"ך. מצוטטת הדברי-חמודותשיטת
 כסף לוט ה' הוא הבן לפדיון סלעי' דה' מריזבורק מהר"מ בשם כת' שמצא ב"ח"עיין
 כספר מ"ש לפי קרו' זה וחשבון עכ"ל. זה, שעור כפי להחמיר ויש כו', לוטורביע
 ע"א, רס"ח ד' בבכורו' הקודם[ בפרק הובאו שדבריו הדברי-חמודות ]היינומעד"מ
 רייכש בשלשה שיש ממה יותר והוא לוט, א' משקל סלע כל ונמצ' אותו,ששקל
 בהיותי אני שקלתי וכן דטבעא. ושווי שכהם הנחוש' מפני ר"ט בג' די יש ומ"מטאליר,
 לוט אחד למשקל קרוב שעורות, שפ"ד ועלו בינונית... שעורות שפ"ר מערריןבמדינת
 חלק לערך חסר שהי' רק הגריים אדומי' ה' משקל יש לוט שבאותו ווינ"רש,מערריש
 רב." בעיון שקלתי אשר פי על מלוטעשירית

 החות- בעל העתיק ווינרש מערריש שבמקום אלא י, בחות-יאיר גם מובאים הש"ךדברי
 וכתב בירורי-המדות2( בעל הנודע-ביהודה, תלמיד גם העתיק )וכן ומערין ווינרשיאיר

 ש-9 כך פראג משל כבד וינה ושל מעררין של שלוט לומר, רצונו כבדות". שם"שהמשקלות
 דברי-חמודות. בעל ששקל פראג, של ללוט שווים הש"ך, ששקל הלוט,עשיריות

 גערשט היזר שקורין בקליפתן שעורים ווירמייזא בק"ק שקלתי "ואני : לשונו זה ט"ז, השגה א' סימן חות-יאיר .1
 ח"מ ובש"כ שווים... השעורים כל דלאו מיהו נקוט בלוט... גרעינים ש"ן והוא לזה קרוב ומצאתי בידי הבאמן
 שהרמכ"ם ואפשר ע"ש. כבדות שם והמשקלות בלוט שעורים שפ"ב ומעררין ווינרש בלוט שמצא פ"חר"ס
 סוף המדות, בירורי - סג"ל טוביה רב 2. קלים." והמה אדם מאכל שהם קלופין שעורים בגרעינישקל
 הוא ]כך שפ"ב מעררין במדינת בהיותי אני שקלתי וכן וז"ל דכו-יו בסוף שם שכתב "ואף לשונו: זה א',חלק

 קרוב בינוניות... שעורות שפ"ד[ להיות צריך אבל חוות-יאיר, בעל גם העתיק וכך בש"ך, ישניםבדפוסים
 שהוא ומעהררין ווין משקל הוא שם דקחשיב הלוט כי הוא באמת אבל ע"ש... וכו' ווינריש לוט א'למשקל
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 תורה של ומשקלותמדותיכ

 ומעררין וינה משקלב.
 למשקל מעררין של הישן המשקל שווה ]תקנ"א[י, 1791 משנת גרהרדט של המדריךלפי
 משווה וינה במשקל ביניהם. במיליון חלקים 20 של הבדל שיש אלא וינה, שלהמסחרי
 גרם 0.04805 לפי לוט. 16 של לזקוק הולנדיות יחידות 5837 גרהרדט של הנ"להמדריך
 280.46785 ומעררין וינה של הזקוק יהיה ד', בפרק למעלה שכתבנו כמו הולנדית,ליחידה

 יוצא מזה 9/10 גרם. 17.529 - והלוט גרם, 35.058 - זקוק[ שמינית ]היינו האונקיהגרם,
 את מאשר הש"ך, מדברי היוצא זה, משקל ללוט. גרם 15.776 או לאונקיא גרםל-31.55
 פרומיל. כ-5 של דיוק עם כפראג, כסף של ללוט גרם 5,8565נ שלהמשקל

 הלכה מספרי )וינאי( האוסטרי למשקל אימותג.
 והן הש"ך, השתמש בו המשקל בהיותו הן הוינאי, המשקל של הרבה חשיבותובגלל

 דברי- בספרו יו"ט תוס' בעל השתמש שבו פראג משקל את לאמת גם השתמשנו שבובגלל
 כפי וינה של ללוט גרם 17.529 של המשקל לאימות מדוקדקת בבדיקה צורך ראיתיחמודות,
 וינה. משקל לקביעת שמצאתי המקורות את נציין זה בפרק הקודם. הקטע בסוףשקבענו
 אליו. מאוד קרוב או הנ"ל לערך שווה אמנם זה שלוט נווכח אלוממקורות

 כותב שבאוסטריה-הונגריה, בוייצן לאור שיצא 4, תרס"א מטבת תל-תלפיותבכתב-העת
 שבהם אוסטריה, )של לוט ]=32[ של"ב ז"ל, זילבערשטיין ישעיה הרב וייצען, שלהאב"ד
 הלוט גרם. 560 דהיינו דעקא, ל-56 שווה הכותב( דן ובו קכ"ז, סימן באו"ח הת"סהשתמש
 גרם. 17.5 בדיוק הוא זה לפיהאוסטרי

 176/7 הוא אוסטריה( )של הלוט שמשקל כתוב, מנחת-אלעזרי שו"ת בספר זאת,לעומת

 המחברים בספרי הועתקו דבריו גרם. לל17 רק שהוא "העולם" שחושבין כמו ולאגרם,
 דבריו את העתיק שבאוסטריה-הונגריה מאויהעלי ז"ל קליין מאיר הרב הגאון גםהאחרונים.
 תולדות- לספרו, ובהקדמתו בו חזר מכן לאחר אך בירורי-המדות-והשיעורין6,בספרו,

 כתב:שמואלל,
 שחשבון מקומות בכמה מצאתי שלהם, חשבונות בספרי חפשי אחרי עתה,"...אמנם
 גראם". 17 4! על ממאה בתרי רק מחזיק ואינו מכווןהעולם

 יותר גרם מאיות 3 כמעט הוא אני, שמצאתי מה שלפי אלא הקטן, אני, גם מצאתיכך
 אלא מאיות, שתי ועוד גרם ל!17 שמע, כך מנחת-אלעזר כעל שגם אפשר גרם.מ-17%
 ששמע, שהמספר לחשוב לו גרם וזה 176/7, קבל וכך , 1 7 ה-לל מכל 2% להוסיף שיששהבין

 המדויק. הוא קילוגרם, לחצי לוט28
 כותב: ]תרכ"ד[8 1864 משנת במאמר הילדסהיימר, עזריאלהרב

 לפי לוט. 16 = אונקיות 8 = אחד זקוק במדויק. לנו ידוע העתיק הקלני"המשקל
 שהם צרפתיים גרם 233.8123 שוקל הוא בקלן שמורה שעדיין ביותר העתיקההדוגמה
 גרם 572.800 = וינה של מסחרי פפונד אולם ואחרים(, )מאייר אוסטר' גרם233.870

 מקדם נוהג שהי' הקל משקל הוא בפראג ושנוהגין הפוסקים שחשבו ורביע לוט ה' החשבון אבל ככד,משקל
 1[4(. )עמוד Wien וויען ערך 1791 ג' 3. ורביע". לוט ה' הוא זה משקל וכפי ]=בוהמיה[ פיהםבמדינת

 משקולות, מערכת 6. תרס"ז. בשנת נכתבה - ט"ו תשובה סוף ח"ב. מנחת-אלעזר 5. 47. עמוד4.
 משקולות, מערכת א'ן. עמוד ק"א )דף בשיעורים התלויות למצוות י"ג הקדמה ראשון, חלק 7. גרם.ערך
 רביעית. כזית, הגרוגרות. שיעור חישוב על גותיות( כאותיות )בגרמנית שפרסם מהמאמר 17 בעמ' 8. ד'.אות
 Vereffentlicht Eisenscadt. zu Rabbinats-Schule : ב הודפס חלה. שיעור מקוה,שעור

~ffentl. 
der Bericht 
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יג הש"ך שקילת / הפרק

 = קלן של זקוק ולכן)שם(,
_2aaa 

 פפונד נשווה ]ואם וינה" של פפונד 0 408
 0.816[. של יחס זה לפי יתקבל לזקוק זקוק אולפפונד
 בעל זה למשקל שמיחס ממה אפילו גדול יותר במשהו הוא שבחשבונו הוינאיהמשקל
 תומכים ודבריו לפפונד, גרם 571.429 לצאת צריך המנחת-אלעזר לפי שהרימנחת-אלעזר,

 בדבר, העוסקים המקצועיים הספרים שכל למה כנוסף אולם, המנחת-אלעזר. בדבריאיפוא
 שהיחס הרי מזה, קל האוסטרי שהמשקל מראים ותולדות-שמואל, בירורי-המדות בעלשבדק
 לזקוק וינאי זקוק 0.816 דהיינו אוסטריה, למשקל קלן משקל בין הילדסהיימר לרבשיוצא
 באניהאד זלמן הרב בדברי המובא 0.833, דהיינו ל-6 5 של החשבון את גם סותרקלנאי,
 סופר החת"ם דעת את המסביר במאמרו9 סופר, החת"מ בימי בפרסבורג ב"ד ראששהיה
 במדויק, הבן,בפדיון

 בהערה עצמו הוא שכתב ממה גם נסתרים ז"ל, הילדסהיימר הרב בשם שהבאנוהדברים
 שוקלת צלזיוס ב-40 המים מן אחת מעוקבת שרגל כותב הוא שם הנ"ל. מאמרו של 0ן18

 מעוקבת שרגל כך ס"מ, 31.608 אורכה - עוסק הוא שבה הוינאית, הרגל פפונד.561/8
 נקבע המים ]משקל הנזכרת בטמפרטורה שבה, המים משקל סמ"ק. ל-31578.467 שווהכזאת
 ביותר. כבדים המים שבה צ', כ-40 של בטמפרטורה לסמ"ק גרם 1 בדיוקלהיות

 פפונד שכל כך גרם, כ-31578 הוא זה[, ממשקל במקצת קלים המים אחרותבטמפרטורות
 גרם. 17.58 אלא אינו והלוט גרם, לכ-562.6עולה

 של 1 פפונד מושוה שם, 29 שבעמוד ובלוח יחש-המדותיי, בשם קטן ספר מצאתיעוד
 1.12 או רוסיש"3י "פפונד 1.36 או צרפת"2י "גרם ל-560 קווענט' 4 של לוט 32 בןעסטרייך

 . 4ן פרייסיש""צאל-פפונד

 האוסטרו- בממלכה חי אשר שבגליציה, מבוטשאטש ז"ל פוהרילע זאב הרבהגאון
 המדות בחקירת הרבה טרח ואשר בגרמים, הישנים המשקלות החלפת בזמןהונגרית

 רש"י6י,שהיא שהזכיר קולוניה של אונקיה על בספרו,דרישת-הזאביי, כותבוהמשקלות,
 בקירוב. גראם ל"ה השוקל וינה, של לוט 2 בעל וינה של מהאונץ הששית חלקי ה'כמשקל

 כתב תרמ"א7י, משנת שארית-יהודה בחומש אשר חומת-אנך כספרו בקירוב, כאן, שכתבאף
 הלוט יוצא זה לפי לוט. 9.375 דהיינו וחצי, לוט[ רבע ]= קווינטל עם לוט 9 הם גראםשקס"ד

 גרם. ל-17.4933 שם, המחבר משתמשהוינאי,שבו
 ההעברה לפני שמיד לימים נוגעים האוסטרי, המשקל בדקדוק כה עד שהבאנוהמקורות

 במשקלות כשנדון הדברים, בהמשך אותנו יענינו הם כי לכך נכנסנו המטרית.לשיטה

1868-  Prag Anstalt. der von.Leiter -  אמרי-יואב, ספר בסוף הודפס9. שלו. העגולים הסוגריים 
 המאמר את להוציא כוונה שיש שמעתי מאמרו. של הגרמנית המקורית בהוצאה . 10 י'. פרק לקמןראה

 אי-דיוקים גם ביניהן רבות, שגיאות יש הגרמני במאמר ומספורם. ההערות במבנה שנויים עם עבריבתרגום
 נכון. הועתקו שלא נתרנים על מבוססים שבמאמר מהחשבונות חלק גם אחרים. ספרים בשם דבריםבמסירת

 באידיש. ערוכים הלוחות )ה'תר"ל(. למספרם 1870 בשנת בווארשה הודפס פריעדמאן, אריה דב מאת11.

 שוה, הרוסי הפפונד13. הארצות. לשאר התסשטו ומשם בצרפת הומצאו והגרמים המטרית השיטה12.
 של פפונד עבור רוסיש פפונד 1.367 לכתוב לו היה כן ואם גרם. ל-409.53 טבלה, אותה של 28 עמודלפי

 הצאל- . 14 העשרונית. הנקודה אחר ספרות משתי יותר נותן אינו שבטבלאותיו אלא גרם, 560 בןעסטרייך
 בכדי קילוגרם, חצי דהיינו גרם, 500 בדיוק להיות )תרל"ב( למספרם 1872 משנת בחוק נקבע הפרוסיפפונד

 פרשת תרנ"ה. משנת . 15 גרם. 560 = כאלה צאל-פפונד .1 ) 2 המטרית. לשיטה הגרמני הפפונד אתלהתאים
 שצטטתי, אחריהדברים שם, ויש ט"ז. במדברי"ח קורח, פרשת . 17 שם. . 16 ל"ב. פסוק כ"א פרקמשפטים
 זהובים 45 מטביעים היו שבזמנו כתב. שם ט"ז. י"ח במדבר קרח, פרשת כדרישת-הזאב שתקנההשמטה,
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 תורה של ומשקלותמדותיד

 וכה, כה בין עלינו, שומה הש"ך, של מעהרריש ויגרש משקל לגבי המאוחר. מהזמןהפוסקים

 במשך במשקל שינוי של אפשרות גם בחשבון לקחת יש שהרי יותר, עתיקים מקורותלחפש
הזמן.

 וינה משקל של עתיקותוד.
 הוא בעולם, שונות ערים של משקלות להשוואת שמצאתי ביותר העתיקים החבוריםאחד
 על מסכת-דרך-ארץ, בשם )1680(, ת"מ בשנת באמשטרדם באידיש שהודפס לסוחריםמדריך
 וליד ג: בטבלה כאן נתונה שלו המשקלות של חלקית טבלה מפראג~י. משורר-בס שבתיידי
 ללונדון שמתי החישוב כיסוד כאשר בגרמים, שלה הליטרה משקל את הוספתי עירכל

 כשנכפילו - וינה של ל-90% לונדון של משקלות 112 בטבלה, היחס לליטרה. גרם453.59
 ללוט. גרם 17.54 - וחציו אוסטרי, לאונץ גרם 35.085 לנו יתן אנגלי לאונץ גרםב-28.35

 ב-1683 לאור שיצא למטבעות" הגרמני ה"מפתח את גם מצאתי תקופה,מאותה

 באירופה. ערים ב-22 הכסף משקל של השוואתית טבלה 78, כעמוד הנותן, )תמ"ג(,למספרם
 מרק בצורת אצלו המופעים משקלות כאשר ד', בטבלה כאן מובאים שם המופיעיםהנתונים
 מרק של עשרוניים וחלקים שלמים למרקים הפכתי פפניג וחלקי פפניג קווינט, לוט,]=זקוק[,

 עיר כל ליד רשמתי כן, כמו למרק(. לוט 16 ללוטה, קווינט 4 לקווינטט, פפניג 4 יחס)לפי
 את שמתי להשוואה כבסיס כאשר בגרמים, שלה אונקיה, חצי או והלוט המרק, משקלאת

 גרם. מ-1711 יותר לא וינה של ללוט יוצא כאן גם גרם. ל-238.8 קלן שלהזקוק

 ההגריים האדומיםה.
 לחמשה מעהררען ושל וינה של הלוט את משווה למעלה, הובאו שדבריוהש"ך,
 זלוטה צ'רוונה בפולנית הנקרא זהב, לדוקאט20 כינוי הוא "אדום" הגריים.אדומים
ZLOTY,CZERWONE יותר בצורה הדוקטים משקל נשמר הנראה, כפי אדום. זהוב דהיינו 
 מאיטליה שעבר גם )ייתכן הגריים גם נקראו ולכן הארצות, מבשאר כאונגריהמדויקת
 ללמוד נוכל הדוקאטים עם ההגריים זהות על הארצות(. לשאר הועתק ומשםלאונגריה
 המהרי"ל של הזהובים שלפיו החות-יאיר דברי על המשיב י2, חנוך-בית-יהודהמדברי

 או "הגריים" לקראם ראוי היה כך, שאם ואומר דוקאטים, הם שו"ע בהגהתהמובאים
 סתם. זהובים ולא"אונגרישע"

 על שפתי-חכמים כעל18. ק"ג. לחצי שהותאמו החדשים בפפונדים שמדובר כתוב ובהשמטהלפפונד,
 פשוט. - הפפניג נקרא שם כ"כ. ס"ק י' סימן ד"ח בכורות הרא"ש, על בד"ח גם מובא זה יחס . 19רש"י.
 שהוא במשקל טהור, מזהב מ"ו( פרק לקמן )ראה בונציה לראשונה הוטבע שהדוקט כותבים, החוקרים20.

 בסוף המרדכי בהגהות )המוזכר פרח או לזהוב ונציאני חקוי היה הוא גרם. מ-3.5 יותר גרם מאיותבכמה
 כאונגריה הועתקו אלו זהב מטבעות כמוהו. ששקל פלורנ'ן, של מ"ה-מ"ו( בפרקים לקמן המובאכתובות,
 הונציאנית הכתובת שם על דוקטים ונקראו הזהב. ובטוהר כמשקל קלה ירידה עם לפעמים אחרות,ובמדינות
 קראו לא כקירוב. אפילו משקלם על שמרו שלא לזהובים הונציאניות. דמטכעות על ונציה של הדוכסשהטביע
 דמיין בפרנקפורט לאור )הוציאו והמדינה פפערשי אב"ד ליב, יהודה להרב חנוך-בית-יהודה 21.דוקטים.
 שמוכח כפי שלו, היא זו חשוכה ואולם אבותיו. של חשוכות גם כולל הספר ע"ח. תשובה תס"ח(,בשנת
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סו הפרק

 ג'טבלה
 הליטראות את משוה הוא בו שפתי-חכמים, בעל של )1680( ת"מ משנת דרך-ארץ" "מסכת ספר מתוך לקוחה זויטבלה

 אותו של הליטראות מספר השני בטור המדינה, או העיר שם הראשון בטור לייפציג. של למשקל שונות, ומדינות סריסשל
 בגרמים הליטרה יוצאת כמה אני, הכנסתי השלישי בטור לונדון(, של 112 )שהם לייפציג של ליטראות ל-110 השותמקום,

 לחלק יש האונקיה משקל את לחשב בכדי גרם. ל-453.59 לונדון, תחת אותה רשם שהמחבר האנגלית, הליטרה אתכשנשים
 מרובעים. בסוגריים כתבתי הערות וכיו"ב. האיטלקיות הערים עבור ב-12, או וכיו"ב, ואנגליה ופולין גרמניה ערי עכורב-16

 משקין להשוואת פאר-גלייכונגנ.11יכפש
 מאכפ פונפ צעהז אוז הגנדרם פוז צענפינאק לייפסינערדער

 עושה[: פונט 110 בן לייפציג של המאה]משקל

 גרמים יוצאמס'המקום גרמים יוצאמס'המקום
 לליטראהליטראותלליטראהליטראות

 ]=וינציא[פינידיג483.83ק"ההארקים
ולי

 געוויכט זאפיראן
35'561 נחצי צ'

1-משקי
 גס[ויכט

483.83 הק

1
304.20קס"זג"508.02ק' הכרכום[ ]משקל
פראג453.59קי"מלונדון
אורדינארי'גיוויכט409.69קכ"דלוקא
 5 929ןצ,,ו קל, .,תן שעה4במךש!4גיי:יליאון

498.06ק"בציריךגיוויכט

317.51ק"סקאטאלרניאן יווב וצי קל וביםבמאמית
470.39ק"חקרנשטאנץ 35423 קרך תוו'ן. ימו משו שקי~תרו(

 גייך,כטקשג,470,39ק"חליבק
 ילא לסחייית. תלשיג453.59קי"בליסע1בונא

498.06ק"ב
321.53קנ"ון דק[ ג']=משקלקליין470.39ק"חמאגדינבורג
400.02קכ"זקראקא423.35ק"ךמארסיליאה
376.31קל"הקיניגשבערג325.65קנ"ומייאלאנד
483.83ק"הרוטירדאם488.48ק"דמינכן

 18.395צ"חרואן321.53קנ"חמנטורה
357.76קמ"כ גיוויכט אורד'רומא508,02ק' בורגגירן

423.35ק"כריגא321.53קנ"חנעאפ1'ליס
 18.395צ"חרעגנשבורג470.39ק"חערפוו'ט
470.39ק"חשוואל325.65קנ"ופלורענצי
390.79ק"לשווידן352.79קמ"רפארארי'
529.19צ"ו לאנךשאט470.39ק"ח מייאן אםפרנקפורט

390.79ק"לשטאקהולם488.48ק"רפאריז
488.48ק"דשטראסבורג390.79ק"לפוזנא

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 תורה של ומשקלותמדותטז

 ד'טבלה
 לייפציג פרנקפורט, קלן. למשקל שונים, במקומות הכסף משקל של )=זקוקים( מרק 00!השוואת
 )היתמ"ג( 683! משנת scaoss~ 54002 המטבעות מסתת כספר 78 שבעמור הטבלה מתוךואהרפורט
 לזקוק בגרמים היוצא את הוספתי האחרונים בטורים ג'(. אות סוף ה' פרק ראה הטבלה, על נוספים)להסברים

 היא כספר ההשואה האיטלקיות הערים עבור גרם. 233.8 קלן של לזקוק שמים כאשר אונקיה(, )חציוללוט
 אונקיות. 2! שללליטראות
 למספרם. 700, שלפני מהתקופה ישירה ראיה לה הבאתי שלא אף גרם. ל-233.8 קלן של הזקוקשימת
 כת הוונציאנית שהליטרה יוצא ומכך גרם, 237.5 ונירנברג וונציא של לזקוק יוצא זו שימה שלפי ממהמתאשרת

 ט'. בפרק שנראה כפי הוונציאני, למשקל מאוד קרוב גרם. 350.25 שוקלת וחציזקוק

 כגרמיםיוצא
ללוטלזקוק למס'שווים העירשם
 לחציאו אונקיות()=8 הכאהזקוקים מקוםאו

אונקיה קלןשלהמסחר

101.58606237.514.84 ונציאנירנברג, זקוקים100

119.6176757279.66617.479 ובוצןוינה

104.874748245.19715.32רגנשבורג

 פרנקפורטקלן,
100233.814.61 וארפורטלייפציג

100.25313234.3914.649מיילנד

105.09294245.70715.3567 וגנףליאון

104.69961244.78815.299אנטוורפן

144.330781814.060פלורנץ ליטראות100

.136.8215113.32נפולי

ליסבון, זקוקים100
228.93 97,9179216 וקסטיליהסיביליה

 בטבלה הש=ך, אחר שנה מ-40 פחות בתמ"ג, כאמור, שהודפס, הנ"ל, המטבעותבספד
 "אשים". כ-66 ישנים" ספרדים דוקטים וכן ההונגרי "הזהוב משקל נתון 76,שבעמוד
 גרם ו-7.73! הגריי לאדום גרם 3.546 מתקבלת כך קלן. של ]=מרק[ לזקוק "אשים"מ-4352
 65 % בין פירושו ש-66, נניח אם בלבד. שלמים מספרים מופיעים בטבלה וינאי.ללוט

 המשקל מתבטא טבלה שבאיתה הראשון בטור ל-17.86. 17.59 שבין לוט נקבלל-לל66,
 אם ואף מרק, מכל כאלו דוקטים 70 הוטבעו זה, טור לפי ממרק. שהוטבעו המטבעותבמספר
 נראה שוב, אבל גרם. ל-4!3.497 הדוקט ישווה גרם'2. 244.8 של צרפתי במרק כאןמדובר
 עושים קלן של שמזקוק מוצאים אנו ספר, שבאותו 2 מס' בטבלה מדויקת. אינה זושטבלה

 ללוט גרם 7.71! או הותרי לזהוב גרם 3.543 מתן זה חשבון גם התגר"ם. זהב מטבעות66
 יטל מספר למוטל מופיע, שלמה. מיחידה עתר הרבה מדמקות ספרות יש ד בטבלהועאה

 הסבר ראה גרם. ל-233.8 קלן של הזקוק את כששמים22. לטנאך דייקי יהודא "ור' בתחילתה:ממליצתו
 הועתקה וכנראה מדק קטן נראה הגרמני הזקוק מדוכך שבמשקלה הארץ חסר בטבלה 23. ד/לטבלה
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יז הש"ך שקילת / הפרק

 בין וינה, לשל הקלני הלוט של ביחס קלה סתירה כאן תהיה לדייק, מתכוון הספר אם511%1.
 הטבועים זהובים ל-5 וינה של הלוט שימת ידי על שבאה זו לבין שבספר הישירהההשוואה

 קלן. של לזקוק64
 ובק"ק מיץ לק"ק ונתקבל פראג בק"ק תורה הרביץ "אשר ז"ל, 24 אייבש"ן יונתןרבי
 כותב: אה"ו"'2 בג"ק כבוד ומנוחתופירדא

 יותר וקצת הגרים וחצי ארבעה יעלו אשר לויס שהוא אוניץ חצי הוא שקל כי"והעיקר,
 אוניץ."2426 למשקל קצת ויותר הגרים ותשעה לויט,למשקל

 כאמור שהוא פראג, של למשקל הגרים, 9 של ובאונץ 4%. של כלויס שכוונתו,ברור
 ללוט השקל להשוואת ומקורו הגרים, 10 = והאונץ הגרים 5 = הלוט שבה וינה ממשקל9/10
 במדויק מכוונת הש"ך ששקילת לומר, נרצה שאם אלא והש"ך, מהדברי-חמודות הואהנ"ל

 9 בדיוק והאונץ וינה משל 9/10 בדיוק הוא פראג שמשקל לומר נצטרךלדברי-חמודות,

 קטן וינה שמשקל או במקצת, גדול פראג שמשקל האורים מדברי למדים אנו זה ועלהגריים,
 של הלוט יהיה גרם, 15.86 = פראג של הלוט שאמרנו, כפי אם פראג. ממשקל מ-9/10קצת
 שהיה כפי גרם, 16.072 = פראג של שהלוט נגיד אם ואף גרם, מ-17.622 במקצת פחותוינה
 מ-17.858 פחות וינה של הלוט יהיה ללוטים, יו"ט התוס' של הר"ט מהשוואת לומרמקום

 מדברי הנלמד היחס עם יפה מתישב וינה של ללוט גרם כ-17.52 כאן, שקבענו המשקלגרם.
האורים.

 וינה למשקל פראג משקל את להשוות שטעו מחברים שראיתי מפני גם זה כל אתהבאתי
 ובבירורי-המדות שבחוות-יאיר, למרות ב-1765, המשקלות איחוד אחר היה שהדברכפי

 פראג. ממשקל כבד משקל הוא וינה שמשקל מפורששהבאתי,

 וינא למשקל המקורות רכוזו.
 ממקורות וינה של ללוט היוצאים המשקל ערכי מרוכזת, בצורה מובאים הבאהבטבלה

 ה-20. המאה לתחילת ועד למספרם ה-17 מהמאהשונים
 שונות שהיו משקל מערכות שלש היו בוינה כי לציין עוד ראוי הטבלה, את שנציגלפני
 המסחרית לאונקיא שווה האונקיא היתה המרקחת, בתי של המשקל במערכת מזו. זובפרטיהן
 אונקיות, מ-12 מורכבת היתה בתי-המרקחת של PFUND) )פפונד שהליטרה אלאהרגילה,

 האונקיא היתה כן, כמו והזהב. הכסף משקלות של והמערכת המסחרית המערכת כמו 16ולא
 והזהב הכסף נרנן. שנקראו גרעינים ל-60 דרכמה וכל דרכמות ל-8 מחולקת בתי-המרקחתשל

 אונקיות. מ-8 מורכב היה אחד שכל בלע"ז, MARK מרק שנקראו בזקוקים כלל בדרךנשקל
 בתי אונקית גם )שהיתה המסחרית מהאונקיא במשהו גדולה היתה והזהב הכסףאונקית

 זה. הבדל על הקפידו לא רבים שמחברים עד קטן כך כל היה שההבדל אלאהמרקחת(,

 ב'. ס"ק פ"ח חו"מ אורים 24. ז'. בפרק אי"ה נכתוב הצרפתי המשקל על צרפתי. ספר מאיזההטבלה
 שמבטאים מקומות w~w אלא דבר, אותו הם ואונקיה אונץ26. אורים-וחומים. ספרו, משער מועתק25.
 פדיון-הבן, לגבי אחר, שבמקום כותב. האורים בעל 27. "ס". או כ-"צ" אותה שמבטאים ויש כ-"ק","("
 אם לו, אודה כזה, מקום ראה מהקוראים מישהו אם אחר. מקום מצאתי לא המטבעות. שעור על עוד כותבהוא
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 תורה של ומשקלותמדותיח

 שונים ממקורות וינה של ללוט היוצאים המשקל -ערכי ה'טבלה

תרגום במקורהתיאורהמקור
 ללוטלגרמים

 יינה של 16 = רביעיות 4 = הליטרה באוסטריה.וינה )ראה ת"ר משנתדורסתר1.
 512 = קותטעע 128 = לוט 32 =אתקעת 213 עמ' יץ, לפרק 21הערה

 אנגליים, גרעינכם 8643 )פפנע(.פשוטיםבטבלתהמועקלותהמסחר"ם
17.500 גרם.560 [. [אעבערך

 16 = אונקעת 8 = ועה וסל )מרק(הזקוק תת- )מרק( MARC ערך'סם,2.

 256 = דוקטים 802/5 = קונס 64 =לוט )אוסטריה(. AUTRICHEערך
 ריכטפפניג 65536 = גרעינים 4824 =פפניג
17.540 גרם. 280.644 בדיוק=

 למסחר המשמש הזקוק באוסטריה,וינה 1777 משנתבהשלמות3.
 וגרוס אונקיות ל-9 מושווה לוט, 16ומכיל הצרפתיתלאנציקלופדיה

17.501 צרפתיים. כולם גרעינים, ו-16אחד מ. בשם ואמנויותלמדעים

 המלכו- מהאקדמיהטילט
 3 הערה )ראה למדעיםתית
 ס"ד(לפרק

 ב-10 מהנ"ל גדול המטבעה שלהזקוקשם.4.
 אונקיות, ל-9 ומושווה צרפתייםגרעינים
17.534 גרעינים. ו-26 1גרוס

 רבעים 4 של המסחרית (PFUND)הליטרה נלקנברכר שלהמדריך5.
 של לוט 32 = אונקיות 16 =(VIERTING) ח'( לפרק 7 הערה)ראה
 הולנדיות יחידות 11647 שוקלת קווינט,4 ווין ערך 1810,משנת
.WIEN45((HOLL. 17.488 כבדה והיא גרם 559.602 או 

 "לפי אולם ברלין, של מהליטרהב-197/16%
 17.501 המשקל הול"'. יח' 11655 משקלהווגה

 )מרק הזקוק הוא ולכסף לזהבהוינאי
(MARK802/5 קווינט, 64 לוט, 6נ של 

 ללוט הגריים אדומים 5 לפי ]ה"הדוקטים
 לזקוק. דוקטים 80 בדיוק יוצא הש"ך,שכתב
 )פפניג פשוטים 256 50/00[, שלהפרש

17.529 או הול' יח' 5837 שוקל הואח1אא[עק(.
17.528 וינה של זקוקים 5 צרפתיים. גרם280.449

17.535 לפי הבדל. 20% או קלן של זקוקים 6שווים
17.541 הולנדיות. יחידות 5841 זה זקוק שוקלווגה,
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יט )המשך( הטבלה

המקור

שם.6.

 הקודמת כהוצאההנ"ל7.
 1805.משנת

 גרהרדט שלהמדריך8.
 ומשקלות מדותלמטבעות,

 ח(, לפרק 5 הערה)ראה
 )המחבר 1791.ברלין

 חשבונות כמנהלמתואר.
 הפרוסי הראשי הבנקשל

המלכותי(

 המשקלות בטבלאותשם,9.
 323. עמוד הספר,שבסוף

 ללוטגרמים במקורהתיאור

 )א[2אט( אונקיות 12 של המרקחתמשקל
 )אג%[(, גרעינים 20 של דרכמות 8של

 419.689 = הולנדיות יחידות 8735מחזיק
 ב-173/16% כבד הוא ולכן צרפתייםגרם

 ליטראות 4 הרגיל. הגרמני המרקחתממשקל
 ל-3 שוות הוינאי, המרקחת משקלשל

 אולם הוינאי המסחרי מהמשקלליטראות
 הול'. יח' 8742 מכיל הוא ווגהלפי

 יחסים אותם הליטרה, של חלוקהאותה
 ואותו קלן של ולזקוק ההולנדיותליחידות
 כאן הוכנס לא שעדיין אלא מלגה,צטוט

 המשקל בין יחסים אותם לגרמים.התרגום
 כמו הכסף. ומשקל המרקחת משקלהמסחרי,
 5837 = הכסף במשקל הזקוק 810הבהוצאת
 ולפי קלן, ממשקל 6/5 הולנדיות,יחידות
 הולנדיות. יחידות 5841ווגה,

 וינה של המסחרית (PFUND)הליטרה
 )-RICHT ריכטפפניגים מ-130774מורכבת

(PFENNIGE65536 אשר הכסף משקל של 
 5 וינה. של הכסף במשקל זקוק מהויםמהם

 ל-6 המרבי, בדיוק שווים וינה שלזקוקים
 הוינאית הליטרה שווה ולכן קלן שלזקוקים
 100 ומשתווים הולנדיות יחידות 1ל-1647
 6ן/1177 עם וינה של מסחריותליטראות

 ב- בקירוב. ברלין, שלליטראות
ZIMENTAMTEK.K. ,משוים: שבוינה 

 ל-00000 וינאיות ליט'91847
94612" 
100516" " 
יי י, ,י99992

 : מסחרי משקלליטרה

 הול' יח' 11647 וינה. נתונילפי
 הול' יח' 11662 פוקטוןלפי
 הול' יח' 11656 קרויזלפי
 : ולכסף לזהב משקלזקוק

 הול' יח' 5837 וינה נתונילפי
 הול' יח' 5842 פ'לפי

 בוהמיהשן
 שלזיהשל
 טירולשל
 מעהררן.של

7.4871 

7.5021 

17,529

7.5351 
7.5411 

7.5351 

 נ7.489
117.51 

7.5021 

17.529
7.5441 
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 תורה של ומשקלותמדות

 וינהשלו,ןי ,,ןי ללוטגרמים במסוריאור"ממיר

 צרפתיים גרעינים 5282 טילטלפי
17.535 הול', יח' 5839שהם

17.550 הול' יח' 5844 קר'לפי

 ליטראות 100000 המחבר משווה פראגבערך במדריך הנ"ל,גרהרדט10.
 של ישנות ליטראות 91847 עם בוהמיהשל למדות, 1788משנת

 בוהמיה של המסחרית הליטרה ואתוינה של ומטבעותמשקלות
 514.4233 הולנדיות,כלומר יחידותל-10706 )ראה הגרמניותהארצות
 המשקל פראג,ולכן של מסחרית לליטרהגרם ח(. לפרק 4הערה

17.503 ל- יוצא וינה שלהמסחרי

 הקלני "המשקל : כותב הילדסהיימרהרב הילדסהיימר עזריאל הרב .11
 מחולק קלן של זקוק בדיוק. לנו ידועהישן תרכ"ח משנתבמאמר
 המשקל לפי לוט. 16 שהם אונקיותל-8 הלקסיקון אתמצטט
 שוקל הוא בקלן, עדיין השמור ביותרהישן Conver- Meyersהעממי
Lexicon.sations 233.8123גרם 870.נ23 = צרפתים גרם 

 וליטרה מאחר שם(. )מאייעראוסטרים
 17.900 לכן )שמ(. גרם 572.800 = וינה שלמסחרית
 ליטראות 0.408 = 233 870 = קלן שלזקוק
800'572 וינה".של

 הרב.[ של העגולים הסוגריים זה,]בקטע

 בליטרה מקורו ליטרה( )=% הזקוקמשקל הנ"ל מאייערס של ז' מהד'12.
 233.812 במשקל היתה היא הגדול. קרלשל )תרפייה( 1925משנת
 היה, לידה בקלן. לראשונה ושמשהגרם בספריה נמצא)עותק

17.542 גתם. 280.668 של וינה של הזקוקלדוגמה, ערך בירושלים(הלאומית

NARK

 17.5009 56.003 = וינה של מסחריות ליטראות100 במהדורת הנ"לנלקנברכר13.
 בזקוק יש וינה של והכסף הזהב במשקלק"ג. )תקפ"ח(.1828

 256 דוקטים, 802/5 קווינט, 64 לוט,16
 וגה לפי שוקל, והוא )[ח1אא[[[(,פשוטים
(VEGA)ושליום .(CHELIUS) 280.644 .17.54025 גרם 

 ]את קלן של ל-6 שווים וינה של זקוקים5
17.529 יחידות ל-4864 חושב הוא קלן שלהזקוק
 גרעינים 4400 או גרם( )233.715הול'

 גרעינים 3608 או גרם( )233.704צרפתיים
17.535 גרם([. )233.8אנגליים

 גרם 244.8 = צרפת של (MARC)זקוק כל בריטניקהאנצי'14.
17.535 לוט טרוי. אונקיות 9.02 = וינה ישן(,)משקל משנת שראיתיההוצאות

17.502 וגרם )אנגליים(, גרעינים 270.1 = וינהשל ערך עתה, עד1910
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כא )המשך( הטבלה

 ללוטגרמים במקורהתיאורהמקור
 וינהשל

 0.03215 = )אנגליים( גרעינים Weights) =15.432 ומדותמשקלות

 טרוי.אונקיות בטבלאת [8(5"[ט5נ"4א
 )5א1גאח(. גרעינים 480 = טרויאונקיה Marc, תת-ערךהמשקלות

 Lot, תת-ערך 'ו[48א:
 נתת-ערך Gramתת-ערך

troy.Ounfie 

17.500 גרם, 560 = פפונדוינה: משנת 15 מהדורהשם

 גרם 500 = ]תרל"א[( )1871צאלפפונד PEu'nd. תת-ערך1974
 שנועד חדש משקל היה]הצאלפפונד
 לקילוגרמנלהתאמה

 קוונט' 4 של לוט 32 בן עסטרייך שלפפונד ורשה-1870"יחס-"מדות",

 17.50 1.12 או צרפתי, גרם ל-560 בטבלהמושווה)תר"ל(.

 פרייסיש"."צאלל-פפונד
17.483 ד'... טבלהמתוך נירנברג למטבעות,מפתח

 כתוב זה מספר 288 בעמוד זאתלעומת טבלה ראה )תמ"ג(.~168
( ~  ההונגרים "הזהוביםכדלקמן:ד

 כזכור ]ה"ה: היעמים הספרדיםוהדוקטים
 ללוט[ הגריים אדומים 5 משווה.הש"ך
 17.73 קלן".]ובטבלה11 של 'אשים' כ-66שוקלים

 17.71 קלן[ של מזקוק כ-46י 289שבעמוד

 סתם רוקט קלן. של לזקוק אשיםמ-4352
 כזקוק כ-67 289 שכעמוד כטבלה11 שםמובא
 יהיה הש"ך, כאן כיון להם ואם קולוניא,של

17.45 וינה... שלהלוט

 )המסחרית( הליטרא שלפיה ג' טבלהראה לבעל דרך-ארץמסכת
17.54 גרם. ל-561.35 יוצאת וינהשל אמסטרדםשפתי-חכמים,

 ג'. טבלה ראה )1680(.ת"מ

 השתמש שבהם אוסטריה ]של לוטל"ב זילברשטיין ישעיהוהרב
 הכותב[ דן ועליו קכ"ז או"ח בתשובההת"ס תל-תלפיות העתבכתב
17.500 10 = דעקא-גרם ]ה"ה דעקא ל-56שוה בוייצן תרס"חטבת

גרם[. האוסטרו-שבממלכה
הונגרית.

 סופר, החת"מ בימי בפרסבורג ב"ר ראשהיה בתשובה בונהאד זלמןהרב

 בפדיון-הבן הח"ס דעת את המסבירבמאמר אב מי"א א"שלמהר"ם
 שהמשקל קובע הפוסקים, במשקלומדקדק ספר בסוף הודפסתר"ח.

 מנחם הרב בשם ובט"ז בש"ךהמובאאמרי-יואב.

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 תורה של ומשקלותמדותכב

 ללוטגרמים במקורהתיאורהמקור
 וינהשל

 עומד זה ושמשקל קלן של הואמרזבורק
17.535 וינה. לשל ל-6 5 שלביחס

 מחקריות תוצאות מביא 169 בעמודבטבלה על מחקרפון-אבנגרוית,21.
 וינה: של ההסטורי הזקוקעל של והיסטוריהמטבעות
17.586 לזקוק גרם 281.378 1704, עד 1500מבערך .von Luschin Drהכסף

ManzkundeEbengreuth, 170417.551 ליקוק גרם 280.821 1764, עד

desGeldgeschichti und 176417.542 לזקוק. גרם 280.668 1823, עד

derund Mittelalters 
zeit1929 ברלין תם["טם4גל 

 הרביעי החלק היא]תרפ"ט[.
 der Handbuchשל
undmittelalterlichen 

Geschichteneueren של 
].und Below Von )ב. 

.Meinecke

 לבין הכסף משקל בין מאוד קטן הפרש"יש 144 בעמוד גילהירמוזפ.22.
 מכך נובע זה הפרש המסחרי.המשקל 4 בהערה המתוארממאמרו
 וינה של הכספי הזקוק ]תק"כ[ 1760שבשנת ו'.לפרק

 הושם הליטרה, את מהוים ממנו שנייםאשר
 בעוד קולוניא של לזקוק :5 6 של ביחסבדיוק

 הישן ערכה על שמרה המסחריתשהליטרה
 של בזקוק תלוי היה כנראה, הוא, גםאשר

 17.542 ב-280.668 מוערך וינה של הזקוקקולוניא.
 )טיל' פריזיים גרעינים 5284 כלומרגרם,

 נותן אשר גרעינים(, ב-5282העריכה
 המסחרית הליטרה גרעינים. 105568לליטרה
 "ריכטפניג" 13, 1072 במקום 130774,מכילה
 מזה הכספי. הזקוק את מהוים 65536שמהם
17.502 לזקוק". גרם 560.06יוצא

 כזכור במעהררין, )עיר . מינכן שלהליטרה 445 עמוד ב'(, )המשךשם23.
 מהעררין( לשל וינה משקל את הש"ךהשווה שולים והערות 109)סעיף

 באופן נקבעה היא כ-1809 וינה. לשלדומה ,Ldhman כשם ו-2(1
depoids des Tables כן לפני אולם גרם. 560 העגול, למספררשמי 

etd'artilleriecommerce ,שליום לפישוותה ,CHELIUS 11679.6 
 זקוק השוואת לאחר אשר הולנדיותיחידות pagination, seconde.ק
 עושה הולנדיות, יחידות ל-5094פריזאי68.

17.537 פריזאים. גרעינים10565.3
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כג )המשך( הטבלה

 ללוטגרמים במקורהתיאורהמקור

 כשווה וינה של מסחרית ליטרה מחשב נובק ,2תט4א - Nobackנובק24.
Gewichts"-und Maass 1.50053-17.502 אנגלית. טרוי ליטרהל

1879buch, ערך Wien 
 שם גילהירמוז, ע"י)מובא
 2(. שוליים הערת 428,בעמוד

 קולוניא, של בזקוק 67 שהיה הדוקט,משקל Grote-Mdnzscudien :גרוס25.
 את עושים 4020 שמהם יחידות ל-60חולק )מובא 24 עמוד 3כרך

 של הזקוק את ו-4824 קולוניא שלהזקוק בהערת שםבגילהירמוז
7.535נוינה. 3(.שולים

 כדלקמן: נעשו לגרמיםהתרגומים
 גרם, 233.8 = קלן שלזקוק גרם, 0.04805 = הולנדיתיחידה
 גרם. 30.594 = צרפתיים( גרעינים 576 = צרפתיים GROS גדולים 8 )= צרפתיתאונקיה
 אונקיות 16 של מסחרית לליטרה גרעינים ומ-7000 טרוי, הנקראת כסף לאונקית גרעינים )מ-480 אנגליגרעין

 גרם. AVOIRDUPOIS = 0.0648) הנקראותמסחריות

 גרמים נגד וינה של הזקוק שקילתז.
 ישירה שקילה של הממצאים את הנותן מאמר28 מצאתי הנ"ל, הטבלה את שערכתילאחר

 ונקבע ]תקכ"ז[ 1767 בשנת נעשה זה דגם וינה. של הזקוק של הרשמי הדגם של גרמים,כנגד
 חוקרים מספר ידי על נעשו השקילות זמן. מאותו אוסטריה של הזקוק של הרשמיכדגם
 וגם באויר גם בוצעו הם תרס"ו[. - ]תקס"ב למספרם ל-1906 1802 בין שוניםבזמנים
 אבן- ממלאת מקומו שאת האויר משקל את בחשבון לוקחת אינה באויר ]שקילהבווקום
 שגיאה תהיה בנפחם, ולא במשקלם שווים המאזנים שבשני המשקלות שאם כךהמשקל.
 עברי. בתרגום שבמאמר, הטבלה את העתקתי ו' בטבלה בשקילה[.זעירה

 מרצון נבעה 1767 של הדגם שיצירת המחבר, כותב עת, כתב באותו קו2907במאמר
 קלן של הזקוק של אוגסבורג לגרסת ל-5 6 של ביחס בדיוק יהיה וינה של שהזקוקהממשלה

 רפ"ט, סי' יו"ד בח"ס )המוזכר ההסכם ארצות של המטבעות כל הוטבעו זו גרסה לפיאשר
 וינאי פשוט בחצי גדולים וינה של זקוקים 5 היו אז, שעד מאחר י'(. פרק לקמן דבריויובאו

PfennigWienner חמודות דברי ראה - פראג בשל כמו האוסטרית המשקל )בשיטת 
 כך בזקוק, פשוטים 256 דהיינו בלוט, פשוטים 16 היו - כ"כ ס"ק י' סי' ח' פרקבכורות

 Alfred. Dr. von 'Markgewichtes.~ Wiener, des Geschichtel "88א חZeitschrift.28 Num. 1 מקומו. לייודיע

Gesellschaftחיטא. Wiener von הטבלה 128. עד 87 מעמוד משתרע המאמר )נ191(. 46 כרך - 
 שכמוזיאון העתיקות מחלקת כספרית נמצא עותק 126. בעמוד - העתיקים המטבעות השואת . נ12כעמוד
 195 בעמודים 1767 שנת של הוינאי הזקוק על כמאמרו 1907(. או 1906 )משנת 38 כרך שם 29.רוקפלר.

 219. ובעמוד 203 בעמוד נתון קלן משקל של האוגסבורגי לדגם ל-5 6 של מיחס הישן הדגם של הסטיה 234.עד
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 תורה של ומשקלותמדותכד

 מ-2560( אחד חלק הוא זקוקים, מ-5 פשוט חצי הזקוק. של ה-512 החלק הוא פשוטשחצי
 מעל מלבר שתות בדיוק שיהיה דגם ליצור הקיסרית צוותה הנ"ל, מהיחס שמתחייבממה

 גדול וינה של הזקוק היה 1767 שלפני מכך מסיק המחבר אוגסבורג. עירית של קלןלמשקל
 סמך על . 1767 לפני וינה של הזקוק עבור משהו ועוד גרם ל-280.8 הגיע וכךב-2560/ן,
 של החוקי המשקל על המעידות , 1 ה-5 מהמאה עתיקות לתעודות עתיקות מטבעותהשוואת
 הרחוק שבעבר מסיקת, הוא ט'(, שבפרק הדוקאטים טבלאת את למשל )ראה אלומטבעות

 ללוט. גרם כ-17.56 דהיינו. לזקוק, גרם מ-281 פחות לא בוינה הזקוק משקל היהיותר
 זה, במשקל שעורים ששקל הש"ך, של מזמנו החל רק וינה משקל כרגע, מעניין,אותנו

 וינה משקל שבין ההפרש למספרם. ה-17 המאה שלפני וינה במשקל לדייק נכנסנו לאולכן
 יכולים שאנו הדיוק לתחום מעבר והוא מאלף, מאחד פחות הוא שאח"כ, לזה 1767שלפני
 אליו.להגיע

- ו'טבלה  שונים. חוקרים ידי על שנשקל כפי האוסטרי הזקוק של הרשמי הדגם משקל 
 28(. הערה )ראה האוסטרי הזקוק משקל תולדות על נגל של ממאמרו הועתקההטבלה

 גרם280.6440 1802 מווגה פרייהר ג'ורג'1.

 גרם280.67090 באויר שקילה 1852, רומלר, קרל2.

 גרם280.6809 ריק בחלל שקילה 1852, הנ"ל,3.

 גרם280.668303 ריק בחלל שקילה מ-1868, הועדה4.
 )ראה 1871 ביולי מה-23 האוסטרי לחוק הבסיס את מהווה זו, ועדה]קביעת
 קילוגרם[. 0.280668 = הכסף במשקל 1 זקוק שלפיו 31(הערה

 גרם280.6802 באויר שקילה 1906. פטרסון, הנרי ד"ר5.

 המטרית בשיטה הישן המשקל את המחליף האוסטרי החוקח.
 י3 1871 ביולי מה-23 האוסטרי החוק את קבלתי הנ"ל, הדברים את שכתבתילאחר

 המידות בין היחס את ומפרט המדינה של החוקית כשיטה המטרית השיטה אתהקובע
 הפפונד מטר. ל-0.316081 )פוס( הרגל שווה זה, מסמך לפי לחדשים. הישניםוהמשקלות

 הצאל-פפונד דקה-גרם, 1.750187 ]המסחרי[ הלוט קילוגרם, ל-0.560060 שווההוינאי
 )מרק( הזקוק ק"ג, 0.5 החדשה[ לשיטה הישנים השמות את להתאים שנועדה חדשה]יחידה
 של ה-16 ]החלק הכסף משקל של ללוט יוצא זה ממשקל ק"ג. 0.280668 הכסף משקלשל

 המשקלות. יחסי את הנותן החוק מתוך הדף מצולם הספר בסוף גרם. 17.504175 -הזקוק[

 Reichsgesetzblatt 1ע האוסטרי: הרשמי בעתון פורסם31. 28. בהערה המתואר ממאמרו 125 בעמוד30.
1872marz 2 am versendet und ausgegeben - 16 .Stdck 34. עד 29 עמודים 
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