
 ופרק
 האנגליהמשקל

 למספרם, ה-17 שמהמאה לטבלאות בסיס אצלי משמשים האנגליים והמשקלותמאחר
 מאז. האנגליים במשקלות שינויים אירעו לא אם לבדוק אניחייב

 הנקרא המסחרי, המשקל משקל. מערכות שלש היום עד קיימות ובארה"בבאנגליה
 המרקחת ומשקל (troy) טרוי משקל הנקרא והזהב הכסף משקל (avoirdupois),אוורדופווה
 ( 'pound או (libra הליטרה מחולקת המרקחת ובמשקל טרוי במשקל apothecary).)אפוטקרי

 אלו משקלות שני grains). )גריינים גרעינים ל-480 והאונקיה ( ounces )אונצים אונקיותל-12
 דרכמות ל-8 האונקיה מחולקת המרקחת במשקל שונה. האונקיה שחלוקת אלאזהים,

 שבאונקיה כך (scruples), סקרופלים ל-3 מחולק הדרם י. דרמים,5ח[8[6( בארה"ב)הנקראים
 אחד. כל גרעינים 20 בני סקרופלים 24יש

 גרעינים. 24 בני (pennyweights) משקלי-פני ל-20 האונקיה מחולקת "טרוי"במשקל
 דרם. ל-16 המחולקות אונקיות 16 הליטרה מכילה המסחריבמשקל

 הכסף אונקות מכילה שמהם הגרעינים מאותם גרעינים 7000 שוקלת המסחריתהליטרה
 2480. המרקחת ואונקיתטרוי

 שנה מאות מלפני רבות ציטטות מביא זופקוי יומין. עתיק אלו במערכותהשמוש
 )שע"ו(, למספרם מ-1616 אחת ציטטה לפי המשקלות. של הנ"ל החלוקה אתהמאשרות

 24 משקל-פני ובכל משקלי-פני 20 אונקיה כל אונקיות, 1 2 פאונד, בכל מכיל זה טרוי"משקל

 אונקיות 16 להיות בהוק נקבע הוו' של זה "משקל : 1606 משנת אחר, צטוט לפיגרעינים".
 אונקיות 16 יש שכו avoirdupois, אוו' הנקרא משקל, עוד "יש : 1665 ומשנתלפאונד",
 מליטרה ל-4ן/17 שווה אוו' הליטרה שלפיו ברנרדי, את מצטט הוא 1688 משנתלליטרה".

 נוספת ובציטטה 1.2143[. וצ"ל התחלפו 1 והספרה 4 שהספרה ]נראה 1,2413 שהםטרוי,
 ל' 17 = אוו' ל' 14 שכן טרוי מהליטרה גדולה אוו' הליטרה "אולם כתוב: 1708משנת

טרוי".
 שיוצר טרוי ליטרה של דגם החוקי, כדגם הוכרז ]תקפ"ד[, 1824 ביוני 17 של החוקלפי
 את ששמש מהדגם העתק ושהיתה כיח-הנכתרים, של ועדה ידי על ]תקי"ח[ 1758כשנת

 האוצר של החוקי הדגם עם יצירתה, עם הושוותה, זו ליטרה 1707. ושתאריכוהמטבעה
 1558 בשנים אנגליה מלכת היתה השמיני הנרי בת הראשונה ]אליזבת אליזבת מימישתאריכו

 ]מתוך גרעינים ב-11/4 כבדה נמצאה והיא שס"ג[. עד שי"ח דהיינו, למספרם, 1603עד
 הושוותה ב-1821 האוצר. של בדגם משמוש מחמת לשחיקה יוחס ההפרש אולם5760[,
 שמהם גרעינים 15,433 שוקל שהק"ג ונמצא הקילוגרם, של לדגם 1758 שנת שלהליטרה
 45760. טרוי הליטרהשוקלת

 מערכת עבור חלוקה באותה השתמשו בהן באוסטריה. כגוז אחרות בארצות וכז באנגליה "דרכמה" נקרא .1

 Circular Letter Standards, 0] Bureau National 'Commerce. 0] OeDt. u.s 2. שלהז. המרקחתמשקל

 השונות, באנציקלופדיות גם למצוא ניתן זה מידע ארה"ב. של הסטנדרדים מחלקת של 1976 מינואר .L.Cכ2

 .Zupko. R.E_ ג DicrionaryI ןMeasures' 3 . 0. או 'Weighcs בערך בארה"ב, או באנגליה לאור שיצאו אלוביחוד

Century19)0( (א( ה Times Anglo-Saxon from Measures and Weights .English .4 נלקח כאן עד זה קטע 
 .ק ,Guilhiermoz 0(0א [טooids; 'les 5 : הביניים ימי של המשקלות על ]תרס"ו[ 1906 משנת גילהירמוז שלממאמרו
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 תורה של ומשקלותמדותכו

 לפחות זהה, זה משקל וכאמור גרם, 0.0647962 האנגלי הגרעין שוקל זו, השוואהלפי
 קיים שהיה טרוי משקל עם לרבבה( חלקים כ-2 של דיוק )דהיינו, חלקים 1.25/5760בתוך
 שווה תהיה גרעינים 5760 בת טרוי הליטרה זה, לפי הראשונה. אליזבת המלכה מימותלפחות

 גרמי. ל-31.10217 טרוי והאונקיה גרםל-373.226
 החשבון לפי היתה, ולכן טרוי, מהליטרה ל-17/14 שווה כאמור, היתה, המסחריתהליטרה

 גרם. 28.325 - המסחרית והאונקיה 453.203, -הנ"ל
 על דו"ח מופיע תק"ג6 משנת פילוסופיקל-טרנסאקשונס, החשוב, המדעי העתבכתב
 הרשמיים לדגמים למדעים, המלכותית החברה של והמשקלות המדות של הדגמיםהשוואת
 (Tower) במגדל )1811י-Guild), גילד באולם (exchequer), האוצר במשרדהנמצאים

 אחרים.ובמקומות
 משקלות נמצאים האוצר על (Chamberlain) הממונה שבמשרד כותב, המאמרבעל
 אלו כתר. עם [ באות מסומן אחד שכל מאונקיה, ה-16 לחלק עד ומטה אונקיותמ-256
 ליטראות 14 של מסחרי משקל באוצר שמור לכך כנוסף האנגלי. טרוי למשקל רשמייםדגמים

 חקוק: ובו כתר, עם [ ב מסומןאוורדופווה

AVERDEPOIZPOVNDE %1111 
REGINAELIZABETH 

1582

 ]שמ"ב[. 1582" מלכה אליזבת אוו', ליטראות "14כלומר
 מסומן אחד כל אחת, וליטרה ליטראות ו-2 4, 7, של משקלות שם שמורים כןכמו
 מקרה: בכל השונה הליטראות מספר מלבדכדלקמן,

141,11 

.מש
ANO 

].]. 

1588
xxxREG Ao 

 ליצירה[, שמ"ח ]ה' לנוצרים 1588 שנת הליטראות-אוורדופווה, מס' את מצייןהסמון
 נגד נשקלו המלכותית החברה ושל הנ"ל הדגמים הראשונה. אליזבת למלכות שלושיםושנת

 אחד כאמור הוא גרעין כל אשר השוקל, אתו שהביא תקניים )גריין( וגרעין פענימשקלות

moyen-igeהעת בכתב טא Chartes des l'Ecole de ,Bibliothique מסתמך הוא . 186 עמוד ( 1906 אנת 67 כרך 
 עמוד 1743 - 1742 שנת Societyi Royal the of: Transactions Philosophical העת בכתב שפורסמו הדוחו"תעל

 Kelly Cambiste-a Le, קלי, את מזכיר הוא כ"כ -758. 757 עמודים 1856 ושנת 173 עמוד 1798 שנת555,
.Universelשל הרשמי הערך 5. להשיג. הצלחתי לא קלי של ספרו את . 102 ועמוד 292-291 עמוד , 1 כרך 
 בהערה המתואר בפרסום 21 )עמוד ארה"ב של החוקיים האנגליים המשקלות עבור ארה"ב של הסטנדרדיםמחלקת

 גרם 373.2417216 המרקחת, ולאונקית טרו"י לאונקיה גרם 31.1034768 אנגלי, לגרעין גרם 0.06479891 הוא2(
 the of Transactions Philosophical 6. אוו'. מסחרית לליטרה גרם ו-453.59237 ומרקחת טרוילליטרה
Society,556. עד 541 עמוד -1742 1743 שנת אנגליה, של למדעים המלכותית החברה של העת נתב עו0א 
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כז האנגלי המשקל / ופרק

 1588 משנת הליטראות 14 בן המסחרי המשקל שדגם מספר, המחבר טרוי. מליטרהמ-5760
 ל-7000.7 יצא ליטראות 7 של המסחרי המשקל לליטרה. הנ"ל מהגרעינים ל-6998.35יצא

 המלכותית החברה של והדגם גרעינים, ל-7002 יצא אחת ליטרה בן הדגם לליטרה.גרעינים
 האוצר. של הליטרה ממשקל אחד בגרעין חסרנמצא

 מדגמי גרעינים ב-23/8 חסר נמצא המלכותית החברה של טרוי ליטרה המשקלדגם
 נתנה הרשמיים, מהדגמים טרוי, למשקלות אוו' המשקלות השוואת שבמטבעה. טרויהמשקל
 5760. שוקלת טרוי ליטרה שמהם גרעינים 7001.53 אוו' ליטרהעבור

 שנמצא אספסינוס, מימי רומי קונגיוס5 על גריווסי החוקר כותב ת"ז, משנתבספרו
 עליו: שחקוקברומא,

 .עא1מ511[/(

 PAS. 5 VEוע
cos.

11111:. AUG. cdist ך]. 

URiS5 2) 1: 1ת 
124.18 EXACT 

'OLIO1 CAPI 

 ע%
 מדחקים במאזניים זה, למיכל הנכנסים מעק( )מי המים את 'עקל וןתללפנדוס כותביהוא
 בדק גריווס אשר רומא של מודרניות ליטראות 10 בדיוק שוקלים שהם ומצא רבה,ובזהירות
 שוקלת שמהם אנגליים גרעינים 52560 שוקלות כאלה ליטראות ש-10 ומצאבזהירות
 שבקונגיוס המים משקל את כך אם נקבל אנגלי לגרעין גרם 0.06480 לפי 5760. טרויהליטרה

 גרם.כ-3,405.888
 מתאר והיווניות הרומיות והמשקלות המדות על בספרו תרכ"ב, בשנת שכתבהולטש0י

 גריווס, שמתארה כמו כתובת אותה עם הקונגיוס את מתאר הוא הנ"ל. הקונגיוס את הואאף
 שאי בצורה הגיעה ואח"כ פארנעז אלכסנדר הקרדינאל של באוסף בהתחלה שהיתהוכותב
 שתכולת מספריי הוא דרסדן. של המלכותי הנכאת לבית כיצד, בבטחון להגידאפשר

 באוסף שנית הודפס ]ת"ז[. 647[ - לונדון .Discourse - Greaves .7 חס Denarius and Foot Roman theוו
 מתיחסים בספרנו הדפים מספרי . London Greaves, ofJ. Works Miscellaneous - 1737 : גריווס שלוכתכים
 הקונגיוס ראיתי. לא הראשונה ההוצאה את משם. צולמה הקונגיוס שעל הכתובת תמונת גם הכתכים.לאוסף
 שבאוספו פרנז, הכומר שם על כנראה Congium ,Farnesium לזה קורא הוא 203 בעמוד . 198 בעמוד שםמתואר
 הקונגיוס תכולת של המדויק הרשמי שמשקלו והצהרה קיסר אספסינוס של שמו את מכילה הכתובת הכלי.נתגלה
 עשר. המספר את מציין והע) ליטרה, דהיינו Pondo, של הראשונה האות היא האותם רומיות. ליטראות 0[-

 מהסקסטהיוס. 6 פי הגדולה רומית נפח מדת 8. אספסינוס. של הקדנציה לשנות מתיחסות בימיןתספרות
 עמוד 862[ - א(66?6קן,ברלין Metrologie Rbmische und Griechische - Htitsch . 10 304. עמוד שם,י.
95-  Congius Farnesischen den aber - Hase חן den .[18חסא zu Antikensammlung בשם . [[ 99. 
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 תורה של ומשקלותמדותכח

 פריזיים גרעינים 63460.6 ונמצאה בייגעל ידי על בזהירות נשקלה מזוקקים במיםהקונגיוס
 לפחות גריווס. שכתב ממה פחות אחד לאחוז יוצא זה גרם. ל-3371 מתרגם הולטששאותם
 130 של מבוקרת ובטמפרטורה מזוקקים, מים שקל שבייגל לכך ליחס נוכל זה מאחוזחלק

רומיי.
 פארנעז של מהקונגיוס המתקבלת קונגי 8 של האמפורה בריטניקה2', אנציקלופדיהלפי

 ל-3,387.75 בקונגיוס )המזוקקים( המים משקל יוצא זה לפי מעוקב. צנטימטר 27102היא
 שהמשקל העובדה ב-1647. גריווס שכתב ממה פחות לאלף חלקים כ-5.3 רק דהיינו,גרם,
 הערך כי מראה כגרמים, הנתון למשקל מתאימה אנגליות משקל כיחידות גריווס ידי עלהנתון
 גריווס. של לזמנו גם נכון היום, משקלו לפי האנגלי המשקל עבור שחשבנובגרמים

 של אונקיה % ומצאם ישראליים שקלים ששקל הכותב ויללפנדוס, את מצטטגריווסיי
 14.19 מתקבל כך אנגליים. גרעינים ל-438 רומא של אונקיה משווה גריווס'י רומא'י.העיר
 משורר, יעקב ד"ר לי שמסר מה ]לפי אנגלי. לגרעין גרם 0.0648 חשבון לפי לשקלגרם

 שקל-ישראל הכתובת עם השלמים השקלים שוקלים ישראל, מוזיאון של למטבעותהמומחה
 גרם[. 14.2 עד 14.0 הוא כשהטפוסי גרם, 14% עד13%

 בקירוב, מסכים, הוא וכן סלדן מר של השקל מטבע עם מסכים זה שמשקל כותבגריווס
 הוא כי אותו, ששקל מי יד על בנאמנות לו ונאמר המלך, של המטבעות בין הנמצאלשקל
 ההמנעות למען כי גריווס כותב בחבורו"[ אחר במקום בהערה פני. ו-5 שילינג 2שוקל

 שוקל זה שקל ובכן, פני. 60 או שילינג ל-5 האונקיה את בחשבונותיו מחלק הואמשברים,
 מכל גדול זה גרם. ל-15.03 מגיע לאונקיה, גרם .31 10 שלפי אנגלית טרוי אונקיה0.483333

 כך אלא כאן, החשבון את עשה הוא ולא מאחר אולם שקל, עליו שכתוב ידוע כסףמטבע
 המטבעות של האמיתי המשקל כפי לאונקיה, פני 62 לפי החשבון שנעשה יתכן לו,נמסר

 הכבדים הכסף שקלי שוקלים שבאמת כפי לשקל, גרם 14.547 יצא ואז בימיו,האנגליות
 ישראל. שקל הכתובת את הנושאים בימינו, בחפירות הנמצאיםביותר

 קטן שנוי של האפשרות את שוללים שאינם למרות גריווס של השקלים ענין אתהבאתי
 וזה ירד, לא האנגלי שהמשקל ללמוד נוכל פנים כל על כי האנגלי, במשקל מעלהכלפי

 להוכיח. שרציתי העיקרי הדברלמעשה

 מאמרו את .der Abhandlung Dresden .א .abgedruckt - Akad.-1824 Preuss מPalla~plogus 11 .8 1.ח

 שם . 13 הרומיות. הנפח במדות הדן שבקטע בטבלה Weights ש Measuies ערך . 12 ראותי. לא הזהשל

 בזמנו. רומא של לאונקיה שוה רומא של העתיקה האונקיה גם ויללפנדוס לדעת . 14 284. 283, 282,עמוד

 ספרדיים, שניהם וצ'יאקוניוס. וילפונרוס את מצטט אף 282( עמוד )שם גריווס 340. בעמוד טבלה שם15.
 של הנוכחי למשקל שוה אונקיה( כחצי השקל משקל את הרמב"ז נקב שבו חיטב )גריווס הספרדי שהמשקלהאומרים,

- 341 בעמוד בטבלה )שם גריווס רומא.העיר  כ-כ703 ו?ללפנדוס לפי הספרדי המשקל את מציין ויללפנדוס( לפי 

 שקל עצמו גריווס כך. לחשוב לויללסנדוס גרמה טעות איזו יודע שאינו ומעיר, ספרדית, לליטרה אנגלייםגרעינים

 שווה לדבריו, הספרדית, שהאונקיה כך גרעינים, ו-7085 7090 ומצאם בגיברלטר הספרדיות הליטראותאת

 הרמב"ן ששקל השקל יהיה הרמב"ן, של האונקיה זאתהיתה )אם גרם. 28.7145 דהיינו אנגליים, גרעיניםל-,/י443

 בתחילתימיה שהיה כפי פני ל-60 האונקיה שוה זה סטנדרד לפי 8. הערה 290 עמוד שם 16. גרם(. 14.357-

 של מאונקיה פני 62 הטביעו כבר שבימיו אף משברים, להמנע זה בסטנדרד משתמש גריווס אליזבת. המלכהשל

 מסוגסג.כסף
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כט 1פרק

 על-ידי אנגליים, לגרעינים שונים, מקומות של והכסף הזהב משקלות השוואת - זטבלה
 הערה )ראה 1647 בשנת הדנריוס, על מאמרו בסוף לראשונה פורסמה גריווס, האנגליהחוקר

 341, )עמודים גריווס כתבי כל של 1737 ממהדורת מלא( )לא צלום מופיע כאן ו'(. לפרק7
 לפי מחושב לגרמים, האנגליים, הגרעינים תרגום ולידו עברי, תרגום הימני בצד 343(.342,

 לגרעין. גרם0.0648

341DENARIUS. 4" of 

 )הוווה אנגליה 'טל טרףהאונקיה
 מכספנו פנס ו-2 שילינגל-'5

31.104 מכילה אלו(כו'מנים
 הסטנדרד פריז, שלהליטרה
 489.880 אונקיות 16 בת ולכסףלו'הב

30.618 פריז שלה:שונקיה
 הסטנדרד הספרדית,הליטרה
 אונקיות, 16 בת ולכסףלוהב
459.432 בגיברלטר ידי עלנעוקלה
459.108 שם ידי על שנשקלהאוזרת

 לפי הספרדיתהליטרה
 פי על יודע )אינניויללפנדוס

455.868 אבל.,. טעות(איזו
 בגיברלטר הספרדיתהזונקיה
 מורכבת הליטרה)כאשר
28.715 ג"א(מ-.7090

))0ounce E,lgliiiJ or )ץ5ען( The 
 ,pencefl]illings five svllich"-70י(

arecimes )11מן ס1ס IIIOIICy our of 
480-  

co:]taineth equ~l) 
forRandard or pound, 1סתם ונ  11ץ 

 60ounces offi):teel] filver, and goldן47
 ~Paris Th ס(תט0 ----.------4721

focRan,a~rd 0] pound, מ"א"קעי The 
otinces,אה3 1ח ,[ם [0 מהאצן gOIL~ 

47090 ----
 taken ו" שפז ac ,""",נע(

45 708 , H~a/rlrr )[; ar ספו by s~e'igll'd Another 
 2ת Viiialpall~us ן'

  "חא0י
Spanifil f/JE 

 nose?/  ,0מ ץ6 שמיסי,א6)"0"ז8 7035.

 ז"
 1ן

Gi~raltsi'%1  ounce  5(למם~( The 
 the) חתט0ע שתנת6תof )0ס709

 '------ ---- 443יז
 g~a1 8מ )ן)הןאפ2

The

DENARIUS.3ן" of 3~12
ftandardor pound, מ""""לו The 
twelveof filvcr, and %01ה for 
--  -  ounces 

--  
ounce וום1ן(וו(ץ  Tlle  

ftandardor pound, Arc'lzpe/itan  The  
ounces12 0] Glver, and gold for 

-
ounce NeaAohtaiz The 

gold10] Ralldard or pound, The 
aro~nces, )סע1סשע  of filver, and 

-Ligern and 42,נע, FIGr't'iZLF, 
andעה4נע, FIorence, %] 0ס:תט Tl]e 

יא  ,1gor,z נ' 

480

7560
1472 

7090

7035

 443י

 הסטנדרד ונציה, שלהליטרה
358.214 אונקיות 12 בת ולכסף,לזהב

29.851 ונציה שלהזונקיה
 הסטנדרד נפולי, שלהקייטרה
320.760 אונקיות 12 בת ולזהב,לכסף

26.730 נפולי שלהחונקיה
 ולכסף לזהב סטנדרדהליטרה.

 פיזה בפלורנץ, אונקיות 12ברו
342.533וליוורנו

 28.544 וליוורנו פיזה בפלורנץ,האונקיה

 בסיאנה, הסטנדרדהליטרה,
335.534 אונקיות מ-12 ולכסף,לזאב

528ע
 460ן

 412ן4950

5286

 44-0ן
 ftard.lrd or pounci, The [8 "",/5 [כת(
1785 ] ounces t~yeive of- filver, אטב golcl 
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ל
 תורה של ומשקלותמדות

 )המשך( זטבלה

 ,ם שנן *5ט%1ג"צנ3431
gnlns,Eng. 

- 43 1 ן27.961 בסיאנהאונקיה  
*  S~d  8) 00תקמ ט(תט 

 andgold hr  (;eaaa 8) ounce Q~]eן

4 עס4 1 26.276 ולכסף לזהב בגנואההאונקיה י   -  
filver 

 י,ן,?וגמ0ג:נ%זמ בק,נססוט.;ופ,, הסווקיהאוקש
_ "12י1239.4941 כסף דרסי מ-400מורכב

"  dralns filver hundred 
uGdgenerally drarn filver טמיר 

 חן dae (2(,ל( 5'1.1(!ל;dorninions משתמשים שבו הכסףררם
 as 8110 חalld 2~erSel 1 חןthe שתחת בארצות כלליבאופן
 ,5ס1[(הטbe 1 11 )0(0ת כמו הגדולה, טורקיהממשלת

~4raps 47 4! לא אם המוגול, כארצותגם 

_
.  rnifinErnaed 

 The יג,אע 1;גו"לע/ or!21!!קץ;.ןן/ '"נ3.0987הוטעיתי
"(ןליג השריף או הטורקיהסולטני

 ~gola 8 being JSerj ר(ן)((
 the vvhich ץ-and llar~arמ";ן"מ"/ן השווה זהב מטבע שהםהמצרי

 ,!ו""("ן"שש and "ץ"4מ~ן.,",יע;"עלע מעלה אחד גרעין תוךבמשקלו,

 lefi;agreeor graln,rnore 3ע3.46682 של ולדוקטוברברי
' 

v~irtGin 

 [סי andgold , מ, 144 בז וכסף זהב שלהרוטל
 גי  or ratel 'he  0(א*0ץ

 ,drarns, 144 of filver (" ,.,;";( ,ג6855 יו2.י44 ' ' בקה.יי"ס

 ,11ararrls(1תאןא[1אן(נעי2"")[;(8 דרם 720 בז למשיהרוטל
 שכעכר מניח אני )בוכדמשק

~or-.nlerly
there rhey fiJppofis 1 

  filver and gola )11)1] sveighed; וזהב, כסף לשקול שםהשתמשו
 ס1טפס"ן vheuk count~es moff משתמשים המדינות שברובכיון

 vveights [10 ,115ת ,andgold לכסף למשי, משקלותבאותם
~inae )344.30 ;2231.090~זהב --------

4 - - - - - -  

- - - - - - 4  

filver) 
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לא

 זפרק
 פריז של הצרפתיהמשקל

 בהם אשר למשקלות להגיע כמודד השתמשנו בו שגם פריז. של הצרפתילמשקל
 המשקל בין היחס בהשוואת כך, ואגב האנגלי, מהמשקל להגיע נוכל הפוסקים,השתמשו
 המעבר בזמן הנ"ל המשקלות בין ליחס זמן, אותו של האנגלי המשקל לבין הישןהצרפתי
 בערכן השתנו לא המערכות ששתי לכך נוסף אישור למצוא נוכל המטרית, לשיטהבצרפת
 הנידון. הזמןבמשך
 פריז של האונקיה שקלה ז'( טבלה )ראה ת"ז[ ]ה' 1647 משנת גריווס של ספרולפי
 למעלה, שהבאנו כפי אנגלי, לגרעין גרם 0.0648 חשבון לפי אשר אנגליים, גרעיניםכ-47214
 גרם. ל-30.618עולה

 )גרוס גדולים ל-8 אונקיה כל אונקיות. ל-16 מחולקת היתה פריז של הצרפתיתהליטרה
(Grosפריזיים גרעינים 9216 או לאונקיה גרעינים 576 ס"ה אחד, כל גרעינים 72 של 

לליטרה.
 טרוי הליטרה את מצא י, 1766 משנת למדעים הצרפתית המלכותית מהאקדמיהטילט,
 שנותן: מה פריזיים, גרעינים כ-7021 אנגליים[ גרעינים 5760 ]שלהאנגלית
 גרם. 0.053162 = אנגליים גרעינים 0.82039595 = פאריזיגרעין
 גרם. 30.621 = נ"א 472.548 = פאריזיים( גרעינים )576 פריזיתאונקיה
 גרם. 489,938 = נ"א 7560.769 = אונקיות( )16 פאריזיתליטרה
 הנהגת בזמן ]תקנ"ט[2, למספרם ב-Gineau - Lefevre 1799 של הרשמית ההשוואהלפי

 פריזיים. גרעינים ל-18827.15 הק"ג שווה החדשה, המטריתהשיטה
 : נותןזה

 גרם 0.05311478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פריזילגרעין
 גרם 30.59412 ..................................'' פריזיתלאונקיה
 גרם. 489.5059 . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פריזיתלליטרה
 בימי שהיה כפי המטרית, השיטה הנהגת עד הצרפתי המשקל נשמר לראות, שאפשרכפי
 99.92%, על עולה הנתונים של החפיפה ומדת ת"ז, בשנתגריווס

 פריז. של לאונקיה גרם 30.594 או לגרעין גרם 0.053115 לפי יעשו זה כספרהחשבונות

 טילט של הדו"ח . 186 עמוד 27, סעיף הקודם(. בפרק 4 בהערה )המובא גילהירמוץ של במאמרו דבריו הובאו .1
 France de earc 1" avec שנקרא , .4י()("7111

~trangers 
poids des rapport 10 sur .Essai ב פורסם : de: Histoire 

1767pour Sciences des ~ltAcademie 350 עמודים 1770 - פריז -  4. הערה 17 סעיף גילהירמוץ גם ראה 408. 

 גם 2. הצרפתית. האקדמיה של הנ"ל בפרסום 314 בעמוד הם טילט של משמו כאן וטהכאנוהדברים
 (. 180 )עמוד 24 לסעיף 2 ובהערה 27 כסעיף שם גילהירמוץ ידי על הובאודבריו
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לב

 חפרק
 ההולנדיהמשקל

 סנליוס, ההולנדי החוקר השתמש שבהם הולנדיים, גרעינים 79! משווהגריווס[
 שהם הולנדי, לגרעין אנגליים גרעינים 0.75139665 כלומר, אנגליים, גרעיניםל-לל134
 7/20!132 אלא אינם ההולנדיים הגרעינים 179 וכי טעה שגריווס כותב רפר2 גרם.0.048690

 הולנדי. לגרעין גרם 0.048093 או אנגליים גרעינים 0.74217877 נותן זה אנגליים.גרעינים
 בקלן, המטבעה על הממונה שבודליוס, המספר אייזנשמידט3 את מצטט הוא בטענתו.לתמוך
 פריזיים גרעינים 579 % שוקלת המאוחדים והמחוזות פלנדרס של המטבעה שאונקיתמצא
 צרפתיים גרעינים 577 אלא אינה גסנדוס ולפי גרם[(, 30.7881 ]= אנגליים גרעינים 475)8/י
 שהוא במה מאמסטרדם, אונקיות 4 של הולנדי זקוק חצי שקל עצמו רפר גרם[. 30.6472]=

 גרעינים מ-640 המורכבת ההולנדית, המטבעה שאונקית ומצא מצויינים כמאזנייםמתאר
 אנגליים. טרוי גרעיני 475 שוקלתהולנדיים,

 גרעינים 4400 אנגליים, גרעינים ל-3608 קלן של אונקיות 8 של זקוק משווהגרהרדט4
 נותן: זה הולנדיות. יחידות ו-4864צרפתיים

 הולנדית. ליחידה גרם0.048067 . . . . . . . . . . . . . אנגלי לגרעין גרם 0.06480לפי
 הולנדית. ליחידה גרם0.048048 . . . . . . . . . . . . פריזי לגרעין גרם 0.053115לפי

 מחבר אותו משווה העולם, כל של ומטבעות משקלות מדות, על 1791 משנתבספרו5
 נותן: זה צרפתיים. גרעינים 9046 יעם אנגליים גרעינים 7417 עם הולנדיות יחידות1000
 הולנדית. ליחידה גרם 0.048062 . . . . . . . . . . . . . אנגלי לגרעין גרם 0.06480לפי
 הולנדית. ליחידה גרם0.048048 . . . . . . . . . . . צרפתי לגרעין גרם 0.053115לפי

 הולנדיות יחידות 5120 של זקוק נלקנברכר7 משווה אמסטרדם6, ערך 1810במהדורת
 גרם. 0.048046 = הולנדית יחידת זה לפי צנטיגרם.ל-245993/8
 יחידה זה, לפי הולנדיות. יחידות ל-20.81256 הגרם את משווה הוא צרפתיבערך
 גרם. ל-0.048048 שווההולנדית
 הולנדיות. יחידות ל-7766 אונקיות 2! של טרוי אנגלית ליטרה משווה הוא לונדוןבערך
 צרפתיים. ק"ג ל-37.313 שוות כאלו ליטראות 100לדבריו,

 בטקסט: נותן הוא זו השוואה ו'(. לפרק 7 הערה )ראה הכתכים. באוסף 276 או המקורית בהוצאה [7 עמוד .[
 אישית. אותו בדק שלא מפני כנראה ההולנדי, למשקל מתיחס אינו המאמר שבסוף ההשוואותבטבלת

.2Philosophical -  Money Roman and Greek Ancient the of Value the ]0!ת Enquiry 14ת Raper, 4ר. 
 ~Tractson Scarce Oldand ב- כ1933 שנית הודפס 527. מעמוד ,החל 771Society, Royal the ofI Transactionsנ

,Money3. 539. בעמוד הנדון הנושא נמצא זו בהוצאה mensuris ם) Ponderibus de Eisenichmid, נ .ם. 
- argentor, hebracorum; graecorum,I romanorum,I veterum. .4 Handbuch .1708 .ק16  Gerhardt M.R.B. 

1788.andere, und Kaufleute fdr Gewichtskunde und Maass 2תט4ח, deutschen ,der קלן ערך 320, עמוד 
 Zeiten 5. ת611]((.)

~rtiger 
gegenwa~ und neueste oder Itorist )[חס leiner !ת Allge~ -  lardt Gerh~ 1).8. . 4ח 

-.791נ  Berlin Handelsst~dte, und L~nder aller Gewichtsverfassung und Maass 2חט1ן, gewahnliche 
.6,Amsterdem '7. 5!. עמund Maass 2מט4א, der Taschenbuch Nelkenbrecher's [.). 

Kaufleuteund Banquiers ]ט] ,Gewichtskunde , 8. . 18 0! - ברלין . 10 מהדורה ,Frankreich 132 עמוד כראש . 
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לג ח-טפרקים

 הולנדית ליחידה נותנת קילו-גרם ל-37.313 הולנדיות יחידות 776,600השוואת
 גרם.0.0480466

 משמעותיים, אינם ונלקנברכר גרהרדט של השונים הנתונים בין וההבדליםמאחר
 ומאחר באלפיים, אחד לחלק מגיע אינו בנתוניהם ביותר הקטן לבין ביותר הגדול ביןוההבדל
 שבהם ונלקנברכר גרהרדט של למהדורות רק מיועד זה בחבור ההולנדיות ביחידותוהשמוש
 לשם נשתמש. הללו מהמספרים באיזה משנה זה אין מטריות, ליחידות ישיר תרגום איןעדיין
 הולנדית. ליחידה גרם ב-0.04805 נשתמשפישוט

 טפרק

 ונציקמשקל

 את מהוות מהם ששמונה אונקיות ל-12 מחולקת היתה בונציה והזהב הכסףליטראת
 המטרית, השיטה הנהגת לבין גריווס שבין בתקופה ונציה של הכסף משקל יציבות עלהזקוק.
 שפעל טילט, ולפי בת"ז, י גריווס לפי בונציה כסף של הליטרה משקל מהשוואת ללמודנוכל
 ההשוואה לשם ]תק"ע[. 1810 משנת נלקנברכר2 לפי כגרמים למשקלה ]תקכ"ו[, 1766בשנת
 נכפילם - לזקוק הניתנים נתונים ולכן וחצי, זקוק שווה שהליטרהנזכור

 ב-~
 לקבלת 1

 הליטרה.משקל
 הליטרהמשקל

 גרם 358.214 . . . , . . . . . . . . . . . אנגליים גרעינים 5528 = הלנטרה )ת"ז(, גריווסלפי
 גרם 357.849 . צרפתיים גרעינים 4491 לל = הזקוק טילים. בשם )תקנ"א( 1791 ג'לפי
 גרם 357.8505 . ' . . . . . . . . . . . . . . . גרם 238.567 = זקוק )תק"ע( נלקנברכרלפי
 גרם358.1175 . . . . . . , . . , גרם 238.745 = זקוק וגה, בשם )תק"ע( נלקנברכרלפי
 גרם.358.1895 . ' . . . . . . . . , . . . . . . . . . . גרם 238.793 = הזקוק ק', בשםהנ"ל

 חישובים לצורך באלף. אחד חלק היא נלקנברכר ולבין טילט לבין גריווס ביןהסטיה
 295/6 או לליטרה גרם 358 השלם, במספר נשתמש ונציה, של הכסף משקל עלהמבוססים

 ביותר הרחוק מהנתון מאלף חלקים מ-0.6 פחות של סטיה מהווה זה מספר לאונקיה3.גרם
 גרם. 238% - אונקיות, 8 דהיינו ולזקוק, גרם, 29.8333 זה, מחשוב יוצא לאונקיהממנו.

 ללמוד נוכל למספרם, ה-13 במאה עוד קיים והיותו זה ונציה משקל של עתיקותועל

 בנוסף 3. הקודם. לפרק 7 בהערה המתואר מהספר 376 375, עמוד ; Venedig ערך 2. ז'. טבלה ראה1.
 המשקלות את גם הכסף, למשקל בנוסף מביא, הנ"ל נלקנברכר משקלות. עוד בונציה היו הכסף,למשקל
 ג! גרם. .468 169 של שניה גסה ליטרה ב( גרם. 477.490 של ( Grosso Peso גרוסו )פזו גסה ליטרה א(הכאים:
 302.022 נותן הוא וגם בשם גרם. 301.013 כת מרקחת של ליטרה או Sottile (Peso סוטילה )פזו קטנהליטרה

 מחולקת המרקחת במשקל אונקיות. ל-12 מחולקות הנ"ל הליטראות כל גרם. 302.695 ק' ובשםגרם
 )קאראטי הרובים ל-144 או (Denari) דינרים ל-24 האונקיה מחולקת הכסף במשקל דרכמות. ל-8האונקיה
,(Caratiגראני גרעינים ל-4 מחולק חרוב וכל( .(Grani משקל של דרכמה לכל יוצא הנ"ל החשבונות לפי 
 שהאונקיה ק', בשם כותב ג'1791 576. הכסף אונקית שוקלת שמהם מהגרעינים ל-61 קרובהמרקחת
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 תורה של ומשקלותמדותלד

 מזקוק הוטבעו שלפיהן ונצייניות תעודותי על מסתמך נגל4 ונציה. של הישניםמהדוקטים
 שנשתמרו דוקטים של המשקל את בטבלה נותן הוא זהב. דוקטים 67 ונציה של וזהב כסףשל

 הכפלתם ידי על בוינה. המלכותית המטבעה ידי על לבקשתו ושנשקלו זמנים, מאותםהיטב
 שהוא מסמכים לפי כן, כמו הזקוק. משקל על ללמוד אפשר שמהם נתונים מקבל הואב-67
 גם מקבל הוא ב-80 הכפלה ידי ועל 6, ונציה של זהובים 80 וינה של הזקוק וסקל בספרו,מביא
 לתקופות המחולקת שלו הטבלה את כאן מביא אני וינה. של הזקוק עבור הנתוניםאת

 בתרגום וכן השפה של רק שנוי עם אותה, מביא שהוא כפי השונים, הדוכסים שלהשלטון
 יצירה. לתאריכיהתאריכים

 של הזקוק עבור מהם המתקבל והמשקל נגל ידי על שנשקלו דוקאטים משקלי - ח'טבלה
 דוקאטים(. )80 וינה של הזקוק ועבור דוקטים( )67ונציה

זקוקזקוקמשקל
וינהונציה]הדוקט[

 ג'285.200 ג'238.855 ג'3.565 -ה'מ"ט( )ה"מ דונדולוגיאווני1.

 "285.616 " 239.2034 "3.5702 )ה'ק"ג-ק"ד( דונדולואנדראה2.

 "283.280 "237.247 "3.541 קמ"ב-קמ"ב( )ה' מורוסינימיכ'3.

 "283.040 "237.046 "3.538 קמ"ב-ק"ס( )ה' וניאראנט'4.

 "281.120 "235.438 "3.514 )ק"ס-קע"ג( סטנומיכ'5.

 "282.960 "236.979 "3.537 )קפ"ג-רי"ז( פוסקריפרנצ'6.

 "281.600 "235.840 "3.520 )רי"ז-רכ"כ( מליפרופסק'7.

 "282.080 "236.242 "3.526 )רכ"ב-רל"א( מורוכריס'8.

 נותן זה גרם. 3.51השוקל דונדולו, א. מתקופת דוקאט מתואר 7 128 מס' ננ"מבאנ"ס
 דוקטים 67 לפי הוטבע ונציה של הזהב שדוקאט כותב הנ"ל המאמר בעל לזקוק. גרם .17235

 גרם. ל-238.453 237.52 בין הנע בתחום מוערך זה זקוק וכי ונציה, שללזקוק
 4963.65 או וינה של לוט ל-133/5 הונציאני )ושות( הזקוק את משווה וכטריקרל
 גרם 238.5034 מתקבל ח'( פרק )ראה הולנדית ליחידה גרם 0.04805 לפי הולנדיות.יחידות
 וביחיד )קאראטי,1(פ[8(, חרובים ל-144 מחולקת האונקיא לאונקיא. גרם 29.8129 אולזקוק

 הזקוקים משקל על ממאמרו 104 בעמוד נגל אלסרד ד"ר 4. חרובים. ל-144 מחולקת הייתה היא גםהקטנה
 התקופות עכור התעודות 5. נשקלו. דוגמאות כמה כותב אינו הוא ה'. לפרק 28 בהערה המתואר וינה,של

 את נותז עצמו פפדופולי . ! כרר moneta .11 [נ Venezia (Papadopoli). פפדופולי של בספרו מובאותהשונות
 הונצואני שהזקוק ההנחה על ומבוסס תיאורטי זה משקל גרם. כ-3.559 ההן מהתקופות הזהב דוקטי כלמשקל
 הש-ך, בשם שהבאנו במה ה' פרק לעיל עיין 6. גרם. 3.559 נותן ל-67 וחלוקו גרם, כ-238.5 תמידהיה

 שהועתקו הונגריים דוקטים הם אלו הגריים. אדומים 5 שוקל וינה של הזקוק( של ה-16 החלק )שהואשהלוט
 משתמש הונציני. מהזהוב 80 כפי וינה של הזקוק משקל חשבונות את בעשותו נגל, ונציה. משל וטיבםבמשקלם

 גם ראה ר'. משנת בערך יותר, מאוחרכם זה יחס על המורים המסמכים אולם דונדולו, תקופת של בדוקטיםגם
 גם מציין המאמר בעל 5. עמוד . 7 ומשקלם. תרומת-הדשן כעל זהובי על כ"ג כפרק לקמן יסוחרכמה

 Carl ח0ע Versuch - Wachter 8. כ-99.7 הונציאני הדוקאט של הזהב אחוז את קבעו מודרניותשבדיקות
Typenihrer nach Mdnzen Venezianer der Beschreibung systematischen הוינאי העת בכתב הודפס , יסתום 
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לה טפרקים

 1152 או גרעינים 4608 יוצא שלזקוק כך grani), )גרני גרעינים 4 בני caraLo)קאראטו,
 דנדלו גיובני בימי להטביע החלו הזהב דיקאט את כי וכסר, כותב מאמרוד בהמשךחרובים9.

-)ה'מ'  לפי גרם )3.5598 חרובים 17.19403 דהיינו זקוק, מכל דוקאטים 67 לפי ה'מ"ט( 
 גם ויש גרם(, )3.5196 חרובים 17 על עלה וכטר, לדברי המעשי משקלם הני'ל(.החשבון
 גרם(. )3.6231 חרובים ל-17% המגיליםכאלה

הרחבני
 על לעמוד נוכל זה משקל שבעזרת מפני הן ונציה, משקל על הדבור את כאן

 :י. בספריהם בו המשתמשים האחרונים. מן שיש מפני והן אליו. המושווים א"ריםמשקלות
 הדוקטים של תיאורים עוד נביא האברבנאל, ובדברי המרדכי הגהות כדברי כשנדוןלקמן2ן,
 ומשקלם. ונציה שןהעתיקים

) יפרק

 הט"זשקילת
 : ן ה""ז ,כתבא.

 ט' אלף משקל מזוקק צרוף כסף לכהן לתת וצריך וז"ל רש"ל3 בשם הביא"בפרישה2
 היה לעולם שעורים מיני ובשני זמנים בשני פעמים שקלתי ואני שעורים ועשריםמאות
 מהר"מ בחדושי שיש שמעתי עוד y"b. מנחם מה"ר וקווינט4. לו"ט ה'בהם

 שיש כתב מהרא"י ובכתבי עכ"ל. לו"ט ורביעית לו"ט חמשה פדיון שיעורמריזלור"ק
 חמשה DnW שוים להיות דבריהם וקרובין כו' רייני"ש זהובים שני שהוא בידינוקבלה

 פולניש זהובים שני שהם רמ"א ומ"ש עכ"ל. הגאונים שכתבו כמו צרוף כסףאוקיאות5
 הרוצה וכל פשוט וזה עכשיו לא אבל רייני"ש כמו פולניש זהובי' שהיו זמנו "פיהיינו

- )2( 111 וונ"צ,למטבעות,  ו'. ו' פאה למשנה כפירושו בבית-דוד גם מובא זה חשבון 9. 564. עמוד 1871, 
 במשקל % ועוד ליטרות 133 הם שעורות מאות ושש אלפים התתקכ"א "שאלו : ויניציה משקל על כותב'הוא

 שהוא המארקו, את מרכיבים מהם ש-8 אונקיות מאותם אונקיות מ-12 המורכבת הליטרא ]כלומן:המאונקו
 הקאראטו קאראטי קמ"ר האונקיא אונקניות עשר שנים הלטרא כיצד ויניציאה של וזהב[ כסף שלהזקוק
 הנ"ל: המארקו ממשקל מלגו בשליש גדול הגס שהמשקל מזכיר הוא מ"ה פ"ו לב"מ בפירושו שעורות".ו'
 חיים דוד )לרב בית-דוד זכות(, משה )לרב הרמ"ז בקול 11. 196. עמוד 1873( )שנת ע כרך שם~י'

 פאה המשנה על בפירוש כולם תקי"כ(, - ויניציאה פארדו, דוד )לרב לדוד ושושנים תצ"ח( שנת --ורינאלדי
 הרב כמוסד מימון הרב יד בספרית נמצא ממנו עותק תנ"ו, )ויניציה זכות משה ר' כסדור וכן מ"ה פ"ו וב"מ ו',ו'

 מ"ו. עד מ"ר פרקים . 12 ח~ה. הלכותקוק(.

 עיין נ"ר, סימן א' פרק קדושין ים-של-שלמה,3. ג'. ס"ק ע"ה טיו"ד דרישה2. א'. ס"ק ש"ה יו"ד.
 שכתב מה שלפי הראשונים, שכתבו למה כנראה כוונתו 5. לוט. 16 = זקוק לוט, % = קווינט4.ץם.
 יוצא ומזה שם, רש"י כתב וכן הברזל. למשקל פשוטים 2% שהדינר מט:( )בכורות הגולה מאור גרשוםבנו

 "חצאי" שהמלה ואף אונקיות, חצאי חמשה הבן לפדיון לתת צריך רש"י, שכתב כפי אונקיה חצן -שהשקל
ן שמדובר הבינו, המהרס"ל שאחרי הפוסקים כל מקום, מכל הכתיבה, שטף עקב אוליחסרה, מ  אונקיה, 
 נחלת- וכעל הגר"א, בשיטת י"כ פרק ולקמן הח"מ בדברי כפרקין לקמן גם ראה אונקיות. ,4!2 הם לוטוחמשה
 הגאונים דנקטו אוקייס חמשה "גם בפירוש: כך כתב י"ג( השגה על התשובה )בתור ב' שניה במהדורהשבעה
 מנקום ולקרוא להגיה צריך ואולי לוט". א' הוא הגאונים שכחכו אוקייא רק לוט כ' שהוא אונץ האונקייאנוין

 וכוונתו ובט"ז[, בדרישה שכתוב כמו אוקיאות לא אונקאוס, כתוב שלפנינו ]בים-של-שלמה אונקאוס,כמקום
 סלע כל "כי שכ"ג(, סימן תשל"ז, - ירושלים מכון )הוצאת מנוישטט שלום רבנו ומנהגי בהלכות שכתוב~ימה
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 תורה של ומשקלותמדותלו

 ולא קיסר מדינות של במשקל וקווינ"ט לו"ט ה' משקל שוה יתן המובחר צד עללעשות
 לשיעור מכוון הוא הנ"ל סך השעורים קיסר במשקל ששקלנו מה שלפי פוליןבמשקל

 של זקוק כי גדול שעור יהיה פולין של בלו"ט ואלו יותר אפי' וקצת וקווינ"ט לו"טה'
 לו"ט שי"א באופן פולין משל הרבה גדולים הם לו"ט ט"ז שהיא קיסרמדינות
 פולין". כמדינות זקוק הם קיסר שלוקווינ"ט
 הפוסקים מן בהרבה להלכה הובא יותר" אפילו "וקצת 5 4ל או לוט 5 4ל של זהחשבון

 קיסר. משקל הט"ז קורא משקל לאיזה בשאלה, שחלקו אלא הט"ז,שאחרי

 שהמשקל נחלת-שבעה6, בספרו, כותב ז"ל, הלוי שמואל הרב הט"ז, של תלמידו .ב.
 עצמו הוא שקל וכך לוט, 5 זל הוא הט"ז, שכתב יותר" אפילו "וקצת לוט 5 4ל ה- שלהמדויק
 רביעית משקל על גרעינין עשרים ועלו בינונים, בגרעיני אך שעורים, מיני ובשני זמנים"בשני
 1920 זה לפי אשר לוט", אחד הוא וחצי גולדן גאלד ארבע ומשקל גולדן... גאלדרייניש

 כסף שזקוק וייל7, יעקב רכנו שכתב ממה גם זאת מוכיח הוא ושליש. לוט ל-5 עוליםגרעינים
 לוט ה' בדיוק דהיינו, זקוק, יל שווים פדיון-הבן של הזהובים 2 כן, ואם זהובים, 6שווה

 הגר"א.8 בביאור להלכה בשמו מובאים אלו דבריםושליש,

 ל-53 דינר, 200 בתולה, כתובת שיעור את הנחלת-שבעה בעל משווה חשבון אותולפי
 מדובר: שבו המשקל את מגדיר והוא ושליש,לוט

 מנקום, או ]המנקוש פשיטי' וי' מנקוטים ה' הבן פדיון של סלעים ה' מן הסכום כך כי ווינע"ר פשיט" ל"ביש
mancus. עולה וזה ליטרא[ נקראים היו מיקושים 8 פשיטין. להם קורא שמהר"ש פפניג 30 של סכום בתנה היה 
 פריימאנן, יעקב )במהדורת 62 עמוד יו"ד חלק בלקט-יושר גם הובא זה שיעור ווינער". פשיטי' ל"ב סלעלכל
 שא' לי "כמדומה : תרומת-הדשן בעל תלמיד המחבר, כותב שם תשכ"ד(, - כירושלים צולם תרס"ג. -ברלין
 ורובן טובו' כסף המטבעות שהיו משום פשיטים וי' מנקו' ה' הבן פדיון שיעור היה הקדמונים בימי זצ"להגאון
 דלעיל בכתבו כת' ולכן בהן כסף ומעט הן נחושת דרוכה רובה המטבעות עתה אכל נחוש' תערובות ומעטמכסף
 הכלי הכהן שלקח שמעתי לא אבל שיעור הכלי עם שיהא במעות שיעור אין אם משום הכהן אל הכלי עםויתנם
 16 ובעמוד דינר-שילינג, - ווינר 30 של למנקוסים לקט-יושר בעל קורא שם 60 עמוד ]בסוף המעות." אםכי
 בשם בים-של-שלמה מובאת וכו' דבריהם וקרובין )הפסקה ההגהה שבעל ומה דינרים[. סתם להם קוראהוא
 בה' בכור פדיון מצאתי "ובהגה"ה בים-של-שלמה: כתוב תרומת-הדשן דברי לאחר תרומת-הדשן. עלהגהה
 ליחן שו"ם בקהילות נהגו אך זהו' שמיני' חסר רייני"ש זהו' ב' זצ"ל מולין מהר"י מורינו הגאון שיעורסלעים
 שווין להיות דבריהם וקרובים אשכנ"ז מקומות כרוב נוהגין וכן הזהב שמינית על להקפי' ולא ריינ"ש זהו'שני
 סובר שהוא מפני אפשר פשיטין, הי' את השמיט עכ"ל"( הגאונים רוב שכתבו כמו צרוף כסף אונקאו"ס ה'שהן

 שוים המדויקוהם השיעור הם רייניש זהובים ששני האומרים על פליג והוא שוים, להיות קרובים רקשדבריהם
 כמו המהרי"ל[, ]לשיעור רייניש זהובי ב-7/8י שדי הנ"ל ההגהה לבעל וס"ל מירזבורק. מהר"מ לשיעורבדיוק
 = זהובים 2 ואם בים-של-שלמה, בשמושכתב

~1 
 זהובים 17/8 יהיו פשיטים[, ו-10 מנקו' ]5 ווינר 160 = לוט 5

 שיוצא כפי לוט. 5 הוא המדויק שהשיעור ס"ל ההגהה שבעל דומה בדיוק. מנק' 5 דהיינו ווינר, 150 = לוט 5=
 מכך. יותר קצת השעורים משקל יצא מירזבורק שלמהר"מ אלא במשפטים, רש"י שכתב לשקל אונקיהמ-~ל
 5 במקום פשיטים 160 נתנו בנוישטט וכן זהובים, 2 ונותנים הרייני הזהוב 1/8 על להקפיד לא מחמיריםולכן
 )סימן מהר"ש ומנהגי בהלכות כתוב לפיו חשבון אותו פי על הוא לפדיון-הבן הפשיטין 160 שיעור כלכד.מנקו'
 אייזק יצחק הרב תלמידו, של מנהגים בספר מהר"ש בשם דבריו והובאו אחד", ווינער הוי פרוטות "וכ"דתק"י(
 כטעות כתוב כנראה היה חוט-השני בעל לפני שהייתה מנהגים ספר ובגירסת ל"ד. אות פסח של במנהגטירנא

 של האגודה בספר שחפש מ"ו( לפרק 6 הערה לקמן המוזכרת במהדורה 1 1 )טור וכתב מהר"ש, במקוםמהרז"ך
 תמ"א בשנת תכ"ד. כשנת שהודפסה קמא במהדורה ב' ס"ק ל"א, אות י"כ סימן 6. מצא. ולאמהרז"ך
 האחרונה בתשובה שהודפסו חות-יאיר בעל השגות מפני להתגונן תל"ט כשנת שכתבה ב' שניה מהדורההדפיס
 ע"ה יו"ד 8. י"ר. סימן וייל מהר"י שו"ת 7. תל"ו. בשנת לראשונה הודפס אשר חוט-השני,שבספר
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לז הט"ז שקילת / יפרק

 אודיע כן ועל מקום. בכל השוה בגדר אינם הלוט משקל כי תטעה שלא לך"ודע
 לייפסיק של במשקל הוא ושליש לוט ]ושלשה[ החמשים שאלו יצ"ו באמתלהקורא
 שכל באופן הוא שיהיה ואיך פרנקפורט[ ]= ורנקבורט המשקל גם שהוא ליוכמדומה
 יותר. ולא פחות לא לוט שני משקלו ובורגונדי יר"ה הקיסר שבמלכות טאליררייכש
 נר"ו". מורי שזכר יר"ה קיסר מדינת של משקלוהוא
 כותב: הוא בו ועם, ב' בס"ק נותן הוא אחרנתון

 לוט". אחד הוא וחצי גולדן גאלד ארבע"ומשקל
 הוצאת אחר מטנת"ם הנחלת-שבעה, כעל ממי 'ההודפס כספרת הופמן תכתב מהלפי
 קווינט 64 לוט, 16 אונקיות, ל-8 קלן של הזקוק מחולק נחלת-שבעה, של ב' שניהמהדורה

 1/8 )דהיינו ו-544 "הגולד-גולדן", משקל את מהווים 60 שמהם (Eschen) אשים 4352או

 . הריכסטהלר. משקל את לוט( 2 אוזקוק
 של הלוט שהרי קלן, של ללוט שווה הנחלת-שבעה של שהלוט יוצא הנ"ל, הנתוניםלפי
 משקל מושוים הכסף משקלות בטבלת ואמנם, ר"ט. חצי שוקל קלן של הלוט כמוהג"ש

 הנ"ל מהמשקלות זקוקים מאה שם מושוים עוד קלן. למשקל ואהרפורט פרנקפורטלייפציג,
 נירנברג של זקוקים[ 75נ98.43359 ]כלומר פשוטים ו-נ קווינט 3 לוט, 6 זקוקים,ל-98

 ונציה של הכסף למשקל אונקיות 12 של הכסף לליטרת גרם 358 של חשבון לפיוונציה.
 קלן של והזקוק גרם, 238% - אונקיות 8 של הונציאני הזקוק יהיה ט'(, פרק למעלה,)ראה

 קיסר, של לוט הנ"ש לדעת שהוא קלן, של ללוט גרם. =0.9843359234.928א238%
 שעורים שפ"ר או ולסלע גרם, 78.309 יוצא לוט 5 4! שהם סלעים לחמשה גרם. 14.6830יצא

 גרם.15.66
 שווה קיסר של הלוט אם שהרי מזה, פחות קצת יוצא הגולד-גולדן חשבוןמאידך,
 גולד-גולדנים, 72 קיסר של לוט 16 של בזקוק יהיו בדיוק, גולדן גולד ל-1!4במשקלו

 לגולד-גולדן, אשים 60 המספר אם לזקוק. מ-4352 אשים 604/9 לשקול צריךוהגולד-גולדן
 קלן לשל לייפציג של הזקוק שהשוואת לומר, נצטרך מדויק, הופמן, בשם למעלהשהבאנו

 קלן משל במקצת קטן יהיה קיסר, של לזקוק חושבו שהנ"ש לייפציג, של והזקוק מדויק,אינו
 יהיה גרם, ל-234.928 הופמן ידי על נחשב קלן של הזקוק אם דהיינו, ל-60, 604/9 שלביחס
 נ"ש ובעל מאחר אולם כ-0.7%, הכל בסך הוא ההבדל גרם. 233.2006 קיסר שלהזקוק
 והמטבעות0י המשקלות חוקרי זה. להבדל לב לשים ראוי השעורות, במשקל מאודמדקדק
 את הקדושה" הרומית "הקיסרות קיסרי קבעו שלפיו קלן, של הזקוק את חושביםבימינו
 למספרם, ה-19 המאה אמצע ועד ה-15 המאה מאז ואוסטריה, גרמניה של המטבעותמשקל

 שבעל לציין ראוי שעשינו. החישובים משני שיוצא לממוצע קרוב למעשה. זה גרם.לכ-233.8
 כחוט מכוונים שוין ג"ג הרייניש אין "גם נ"ש: בעל על בבקורתו כותבהחות-יאירו
 את להודיענו כמודד הג"ג משקל את הביא לא הרי הנחלת-שבעה בעל פנים, כל עלהשערה".
 שאותם אפשר והרי שוים, שכולם כתב ולא הרטי"ם, את שהביא כפי קיסר של הלוטמשקל

 בלוט. ל!4 בדיוק שקלו שקל, שכנגדםגאלד-גולדנים
 ולייפציג, קלן של הכסף במשקל מצומצם לדקדוק אלא נוגע הדבר אין שיהיה, איךיהיה
 בקירובן גרם 234 הזקוק שווה ושבו הט"ז, של קיסר כמשקל הנחלת-שבעה בעל רואהשאותם
 גרם. כ-14.6 -והלוט
 Leonhard .ע4 מאת Schlassel MUnz neuer und Alter וחדשים. ישנים למטבעות מפתח 9. ד'.ס"ק

,Hofmanערך ש' ראה 10. 6ד. 74, 70, עמודים ]תמ"ג[, 1683 - נירנברג ,Mark 22 הערה גם ראה 
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 תורה של ומשקלותמדותלח

 גם הולך קלן, משקל הוא מרזבורק מהר"מ בשם בט"ז המובא שהמשקל זו, בדעהג.
 שהדפיס נוהג-כצאן-יוסף2י. בספרו, פרנקפורט. מק"ק זצ"ל קאשמן יוזפא יוסףמוהר"ר
 מפורשות: כותב הוא למספרם( )1718 תע"חבשנת

 לוט ה' פדיון דמי ליחן לנו שיש מלקינן ובהא נחתינן"בהא
 קלוניא." משקל צרוף כסףורביעית

 סופר והחת"מ אדלר נתן רב דעתד.
 אדלר נתן מו"ה המובהק רבי שבכהונה, החסיד "הגאון רבו על מעיד סופריהחת"מ

 הח"סיי וויען. בעיר תקמ"ה בשנת בפדיון" צוואנציגער4ן עשרים קבל שהוא זצ"ל,כ"ץ
 "קונפיסיאן והנקראת בזמנו באירופה רבות מדינות על המוסכמת ההטבעה שיטת אתמתאר

 על ונטבע נדפס "וכן כסף, זקוק עשירית מכיל טהאלער" "שפעציעס~י כל לפיה,מינץ""י,
 זה". מערך מינץ קונפי"סיאן לשנות מלכו' לשום ואסור יעבור ולא חק והוא הישניםטהאלר
 המכונה כל אך מינץ... קונפיסיאן ואינו מדינתו של מטבעות ומלכות מלכות לכל ש"ישואף
 שיטת הזה." בכלל כולם פינפרליך"י וגם צעהנר8י צוואנציגער, טהאלער, ק"מ...בשם

 : כדלהלן היאההטבעה
 60 או גולדען 20 או טהאלער 10 מייצרים לוט, ט"ז שהם טהור, כסף של אחדמזקוק
 שהם הסיגים( )מלבד טהור כסף של זקוק % מכילים צוואנציגער שעשרים כךצוואנציגער,

 סלעים חמשה והיינו הפדיון שיעור שהוא הראשונים שכ' צרוף כסף ושליש לוי"ט"חמשה
 דאורייתא". בכור פדיוןשל

 המטבעות20 ספרי בכל שנמצא כפי קלן, למשקל מתיחס הנ"ל ההטבעה והסכםמאחר

 משקל את תושב שהח"ס ברור הרי בימינו, המודפסים הנומיסמטיקה בספרי וכן הת"ס,מימי
 קלן. למשקל הראשונים. שכתבו ושליש לוטהחמשה

 ההסכם לפי המוטבעים אוסטריה של המטבעות את מתאר 21, ]ת"ר[ 1840 בשנתדורסתר,
(Convention)חלק = צלמים =%שפעציעס-טהאלער=60 גולדן כדלהלן: 1755 משנת 

 שבגולדן, הכסף משקל קולוני"א. של בזקוק מ-20 או וינה של טהור בזקוק מ-24אחד
 גרם. 23.387 - (Speciesthaler) ובספעציעס-טהאלער 11.6935. זה ספר לפי הואבגרמים,
 של מזקוק 42/[ - הסיגים עם יחד משקלו צ"ל 20 של המטבע כי גם, כותב הנ"לדורסתר
 טהור כסף מכיל והוא 58.3, - שבו הטהור הכסף אחוז גרם. 6.6820 לדבריו, שהםוינה,

 הראשונים דברו שבו לזקוק גרם 233.87 מתקבל הללו הנתונים מכל גרם22. 3.8978במשקל
הנ"ל.

 סימן פדיון-הבן, הלכות נוהג-כצאן-יוסף 12. ו'. השגה סוף א'. סימן חות-יאיר11. זה.לפרק
 של למטבע כאן הכוונה עשרים. של דבר : תרגומו . 14 רצ"ד. תשובה יו"ד סופר, חת"מ שו"ת . נ3ד'.

 צוואנציגער, 3 שהם צלמים, 60 שוה וזהוב( הגולדן כלע"ז. Kreuzer קרויצער הנקראים צלמיםעשרים
 נהוגה שהיתה השיטה לבין זו הטבעה שיטת בין להבדיל יש צלמים. 120 או זהובים 2 שווה היה ק"מוהטהלער

 לץ90 שווה היה והרייכסטהאלער רייכסטהאלער, של % הגולדן היה שבה והנחלת-שבעה, החות-יאירכימי
 מטבע כלומר "בעין", פירושו שפעציעס 17. חסטח"עח0א ,חם!א 16. רפ"ט. שם 15.צלמים.
 פירוש: . 19 עשרה. של מטבע פירוש: . 18 האמיתי. המטבע את המיצג מנחושת או מניר שטר ולאמכסף,
 רב עם המעשה אחרי שנים )3 ]תקמ"ח[ 1788 משנת ג' למשל, כותב, כך20. חמשה. שלמטבע
 גולדז 20 לפי ההסכם לפי נטבעו האוסטריים שהמטבעות רפ"ט(, יו"ד בת"ס הקשובה לפני שנה ו-48 אדלרנתן

 des Universel Dictionnaire Doursther, Horace 21. . 1805 משנת כספרו נ' גם כותב כך קלן. שללזקוק
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לט הט"ו שקילת / יפרק

 אלא 23, אמרי-אש בעל תלמידו, מדברי גם ללמוד נוכל הח"ס של הצוואנציגר משקלעל
 בדרכמה יש לדעתו בלבד. "בקירוב" הוא שלו הצוואנציגערים חשבון בספרו, שכתובשכפי
 גרעיני 100 אוסטריה, של מסחרית אונקיה שמינית או לוט, רבע שהיא זמנו, רוקחישל

 כאלו, דרכמות במדויק[ ]19.2 לכ-19 שווה הבן פדיון של שעורות 1920 שמשקל כךשעורה,
 קרוב לדבריו, חסר, הח"מ של צוואנציגער ב-20 לוט[. 4.8 ]ובמדויק לוט ל-5 קרובשהם
 ל-20 בקירוב( )כמובן אוסטריה של לוט 4.3 לנו נותן זה השעורות. 1920 ממשקל לוטלחצי

 20 כן, ואם גרם, 17.5 הוא האוסטרי הלוט משקל ה', בפרק כאמורצוואנציגער.
 לדעת שהם, "בקירוב"(, )שוב. גרם 75.25 - הח"ס לדעת הבן פדיון שעורהצוואנציגער,

 קירוב שהוא גרם, כ-14 הראשונים של ללוט יוצא מכאן הראשונים. של לוט 5%הח"ס
 שבצוואנציגער הכסף משקל קלן. של ללוט לעיל, שהבאנו המטבעות ספרי שכתבול-14.6
 המטבעות. ספרי בשם שהבאנו 3.8978 כמעט שהוא גרם, כ-3% הוא הנ"ל מהחשבוןהיוצא
 שראיתי לפי דבריו, את להביא הוצרכתי בלבד, בקירוב הוא האמרי-אש שחשבוןאף
 לדעת פדיון-הבן שיעור את וחשבו טעו המחילה, בקשת שאחר האחרונים, מהמחבריםכמה

 גרם'2. 105 ואף גרם24 90 לערך סופרהחת"מ

 כותב החתם-סופר, בימי בפרסבורג בית-דין ראש שהיה באניהאד26, זלמן הרב הגאוןה.
 60 של קו"מ המטבעות חשבון לפי הוא צוואנציגר. 20 של החתם-סופר, שחשבוןמפורשות,
 פלורין 8 נותנים היו לפרסבורג הח"ס בוא שלפני עוד, כותב הוא קלן. של בזקוקצוואנציגר
 לוט ה' חשבון לפי צוואנציגער( 24 = פלורינים 8 זהוב. או לגולדן נרדף שם הוא)פלורין
 את שינה לפרסבורג הח"ס ובבוא קלן, משל ב-20% הגדולים וינה, של מהלוטיםושליש,
 צוואנציג "20 בפרסבורג: שהודפסו בסדורים אח"כ הודפס וכך צוואנציגר, ל-20המנהג
 0.9 לערך ומצאן שעורים שפ"ר הש"ך ששקל שמה עוד, כותב הוא הבן". לפדיון קו"משטיק

 לוט ל-6/15י מאוד קרוב וינה, של לוט ש-0.9 כך וינה, משקל ממש הוא ווינרש, מערישלוט
 של לוט ,16/1 סלעים. ב-5 לוט. 1~5 הבן, פדיון שעור חלוקת ידי על מתקבל ],ן/6[ קלןשל
 זלמן הרב דעת לפי אשר במכתבו[, המובא החשבון לפי וינה, של לוט 0.8889 הםקלן

 קיסר. של לוט במונח הט"ז התכוון אליוכאניהאד,

 הנ"ל, כדבריםAutriche .22. תת-ערך d'Argent ,Monnaies ערך tPoids 1ם .Mesures)ן184
 אלא ד(, לפרק 10 הערה )ראה ההפסבורגים מטבעות על מספרו 37 בעמוד מורט ידי על גם מובאים):גרמים,

~wur
 iyllltam 6( 1750-1830, World the of Coins .)! בספרו: גרייג בלבד. ספרות ל-4 מעוגלים המספרים

,Grail~מאיר מו"ה להגאון אמרי-אש שו"ת 23. הגרמניים. המטבעות נקובים שבו לזקוק גרם 233.855 נותן 
 קצור-שלחן-ערוך, על )תרפ"ד( מצודת-דוד בעל פלדמן. דוד רב 24. ל"ג. סימן א"ש( )מהר"חאיזנשטט
 לשיעורי ההוספה בסוף מצודת-דוד, עם קצור-שלחן-ערוך ספר בסוף שהדפיס שיעורי-המצוות,נ:קונטרס
 האפפמאנן צבי דוד מוהר"ר מאת מלמד-להועיל שו"ת 25. הכן. פדיון של סלעים המשה כד"הד:מצוות,

 מראה- בספר שגם נ"י, הילדסהיימר מאיר ד"ר לי הראה עכשיו ק'. סימן יו"ד חלק תרפ"ז(, - )פרנקפורטז'צ"ל
 דרך- עם יחד כרוך - תלמידיו בספרי ממובאות אדלר נתן מרב הלכות אוסף - תורת-אמת לספר )הערותכהן

 בשם ס"ב-ס"ג( עמודים יו"ד, חי' )בסוף מובא שווארץ, הכהן יהודה אברהם לרב גאלאנטא-תרפ"ח(הנשר,
 - שדה"ב של צוואנציגר ו-20 כסף גרם 3.8976 רק מכיל הנידון שהצוואנציגר שכתבתי, כמו"הגאבדפ"ק"

 היא מהצוואנציגער הח"ס בזמן שגרעו דמה כבירור לי נודע "אמנם הנ"ל: בשם שם כתוב עוד כסף. גרם77.952
 שיטות לפי גם שתהי' הי' כונתו ובודאי זה מטעם צוואנציגער בד' להוסיף צריך ול"ה מאוד מעט שבפחותפחות

 סי על רש"י משיעור יותר קצת הם לוט וה-5% צוואנציגער ה-20 שיעור הנ"ל הכותב )לדעת ז"ל"הגאונים
 והם ג']רם[, י"ר משקלם כולם כמעט אשר תובב"א הבית מזמן שקלים עקד בבתי היום "שנמצאיםהשקלים
 אמרי- ספר בסוף הודפס תר"ח, אב בי"א הנ"ל א"ש למהר"ם שכתב במכתב 26. הגאונים". משיעורפחות
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 תורה של ומשקלותמדותמ

 והוא וינה, של האוסטריים המשקלות בפראג גם הונהגו כבר באניהאד זלמן הרבבימי
 הדברי-חמודות של פראג שמשקל לחשוב תמיד, היה שכך לו שאמרו סוחרים, ידי עלהוטעה
 והש"ך, הט"ז למשקל הדברי-חמודות משקל את גם להשוות יכל לא ולכן וינה, למשקלזהה
 שמשקל א', אות ד' בפרק שכתבנו מה לפי אולם הד"ח. שקילת דיוק על לערער שהוצרךעד

 כעל שמצא פראג, של הלוט יוצא קלן, לשל ל-35 38 של ביחס הוא פראג של העתיקהכסף
 כמעט וינה, של לרט 0.90476 או קלן של לוט ל-5י/2857י16 הסלע, כמשקלהדברי-חמודות

 של ללוט הח"ס שחשב קלן של לנט ל-16/15 וקרוב הש"ך, שכתב וינה של לוט ה-0.9 עםזהה
הראשונים.
 ]של "קילנר" למשקל מתיחס הט"ז שכתב קיסר משקל המונח באניהאד, הר"זלדעת

 עוד מדינות". ושאר פולין משקל "נגד קיסר, משקל ההוא, בזמן במקומו כן נקרא שהיהקלן[,
 מריזבורג שמהר"מ שידע משום קלן, במשקל לשקול דקדק שהט"ז באניהאד, הר"זכותב
 שכל בכך, קלן משקל על הקיסר שם קריאת את להסביר שאפשר לי, נראה זה. במשקלשקל

 מה והנה ד"ה קנ"ט או"ח בת"ס ראיתי עכשיו זה. משקל לפי הוטבעו הקיסרות שלהמטבעות
 ממדינות להוציא זה בתיאור ומשתמש רייך", "מדינות הגרמניות למדינות שקוראשכתב,
 אינו המצומצם במובנו "רייך" השם שם, מדבריו וכנראה האוסטרית, הקיסר ממשלתשתחת
 שכנראה אפשרות, שיש עד אוסטריה, גם נכללת הרחב במובן כי אם אוסטריה, אתכולל
 שאדמותיו אף "רייכס-פירסט", יקרא שדוכס קצת, רחוקה כאפשרות רק בעיניונראית

 או "רייך" של תרגום אלא אינו שבט"ו קיסר מדינות שהמונח יתכן זה, לפיבאוסטריה.
 מתרגמים שבימינו מונח empire, לאמפיר, רייך, מתרגמים האנגלים"רייכס-שטאדט".

 קיסר. שפירושו imperor, אמ"רור מלשון והוא כ"קיסרות",לעברית
 את חושב הוא וגם הילדסהיימר28, עזריאל הרב ידי על גם מצוטטים סופר החת"מדברי

 המדויק משקלו שאת קלן, של בזקוק מ-60 אחד לחלק הח"ס של שבצוואנציגער הכסףכמות
 כ-233.8123. נותןהוא

 פרנקפורט מנהגו.
 סופר: החתם כותב תק"פ'2 מניסןבתשובה
 זילבר בראנד חשבון עפ"י לי נתברר מקרוב אך צוואנציגר בעשרים סגי בכור"בפדיון
 צוואנציגר כ"ד ליחן בכור בפדיון מחמיר אני ע"כ היה מאשר הצוואנציגר קצתשגרעו
 בפפ"ד"..כמו
 אוסטרו- צוואנציגרים לעשרים שווים דמיין, פרנקפורט של אלו, צוואנציגריםכ"ד
 מקומיים מטבעות גם הקו"מ מטבעות מלבד היו בפרנקפורט שכן, חוקיים, קו"מהונגריים

 שליט כשם, לפחות הקיסר, עדיין היה הט"ז כימי27. תרנ"ה. ממטרטדורף, ירמיה כן יואב למוה'יואב
 מלך אוסטריה, של עליון דוכס הקדושה, הרומית הקיסרות של קיסר נקרא הוא הגרמניות. הארצות כל עלעליון

 כפופים היו לא הגרמנים והדוכסים הקדושה, הרומית הקיסרות נתבטלה הח"ס בימי אונגריה. ומלךבוהמיה
 כוהמיה. את גם שכללה אוסטריה-הונגריה, ממלכתשל קיסר אז נקרא הוא רשמי. כאופן לא גם האוסטרי,לקיסר

 שיעור מקוה, שיעור רביעית, כזית "גרוגרות, חשוב על גותיות( )באותיות בגרמנית שהדפיס בחבור28.
 פראג Eisenstadt] zu Rabbinats-Schule dffent. der ,Bericht אתנשטדט של לרבנים ביהמ"ד של כדו"חחלה"
 שו"ת 29. כעברית. לאור להוציאו מתכון יצ"ו שמעתי,שנכדו 17[. 12, 11, עמודים תרכ"ח(, )אייר1868
 פחות בצוואנציגר שיש חושש שהוא כך, על כותב הוא יו"ד חלק של רצ"ט בסימן גם ל'. תשובה ו' חלקח"ס

 עיין כאן. כמו ד', ולא יותר, צוואנציגר ב' או א' לתת מחמיר שהוא כותב, הוא שם אבל החוקית, הכסףמתכולת
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מא הט"ז שקילת / יפרק

 של לזקוק מקומיים( צלמים 60 )בני זהובים 24 לפי שהוטבעו רייכסווערטה( געלד.)רייכס
 הקו"מ(. מטבעות כפי לזקוק זהובים 20 )במקוםקלן

 הקו"מ של זו ההטבעה, שיטות שתי לפי התורה מטבעות שיעור את נוקבהח"ס"י
 כדלהלן: פרנקפורט, של וזו בוינה, נהוגהשהיתה

 מ"ח שהם הנ"ל קוראנד צוואנציגער ב' השקל מחצית צוואנציגער, ד' תורה של"סלע
 ובו צ"ל רייכס הוא איסר הנ"ל. מרייכסווערטה צ"ל ב' הוא פונדיון געלד. רייכסצ"ל

 שמעתי כך תורה של אשה קידושי שיעור הוא רייכספפענינג חצי נמצא פרוטותשמונה
 פ' הוא תורה של כתובה ושיעור ..... ז"ל[ אדלר נתן רב ]= הנ"ל ממ"ו פעמיםכמה

 יי. קוראנד" ווינר מינץ קייסר זהובים ס"ו שהוא ווערטה פרנקפורט[ ]= פ"פזהובים
 20 שהם פרנקפורט, של צ"ל 480 הבן לפדיון לתת היה בפרנקפורט המנהגובכן,
 הוא שבהם הכסף כל סך אשר למעלה. שהזכרנו רפ"ט, יו"ד בת"ס המוזכרים קו"מצוואנציגר

 קלה 7טל לוט, 4ל5 או זקוק,ול

 0.9 )ערך הש"ך תשבק את הוא, גם מנטתה אדלר, נתן רב תלמה יטמיטוך2ק ריב"םג
 הט"ז שכתב וקותנט לוט לה' סלעים( ל-5 תנה זבל לוט 4.5 דהיעו לשקל, תנה ועללוט

 ר"ט א' לערך סלע כל שוה בזמנעו עתה הכסף ז2ל 'טוף' "וכפי וכותב: הבן, פרעןלשיעור
 וחצי זהובים א' 7טהוא וחצי צ"ל[ כ-4 קודם הגדיר ]אותו פנ"ק וא' ר"כסטהאלער[]=:

 ל-24 הדער יוצא מדבריו פנ"ק". nww הוא והדער פנ"ק כ"ד וטהוא ר"נקט זהובועשירית
צ"ל.

 1 לל ר"ט כל הקודם3י, בסעיף שהזכרנו סוג מאותו הם גם -- שהמטבעות.17הזכירנראה,

 סופר חת"מ שבשו"ת קו"מ הזהובים כמו ]לא זהובים 24 לפי מוטבעים צ"ל, 60 וטלזהובים
 20 לפי והוטבעו כסף עתר מלבר כשתות שהכילו -- למעלה דברני הובאו -- רפ"טע"ד

 על גם הוא זה 7טחוטבון 'טכתב, ממה גם מוכחים הדברים קלן. של כסף בזקוק בזקוק[זהובים
 באמהאד זלמן רב בדברי זה, בפרק ה' אות לעל, 'טכתבנו מה )ראה הט"ז פי על וגם הש"ךפי
 שוה לדער, לדברת עךוצא הצ"ל 'ט-24 הרי הט"זד משקל עם הש"ך משקל השואתעל

 קלך משקל הוא קיסר ומ17קל הבה לפרען מהנ"ל 20 הח"ס, ועל קו"מלצתאנצער

 'ט"מ כללי על ,בקונטרס ד' חלק תרמ"א( )פרסבורג לקוטי-חבר-בן-חהם ראה 30. 25. הערה בסוףגם
 וכן בפרנקפורט. בתוקף וטהיו אלו מטבעות צ"א--צ"ג(. )אותיות ב' טור ג' דף סופר חת"ממהגאון

 ערך ושם 355, עמוד פרנקפורט, ערך 1788 ובג' 107, 106. עמודים 1810 בנ' גם מוזכריםבלווירטעמבערג,
 יוסף רב שו"ת 32. בוינה. היוצא קיסר מטבע פירוש: 31. 377. עמוד (Wdrtemberg),ווירטעמבערג

 כסא על ישב שנה "כארבעים ט"ו. בתשובה שם שכתב מה גם ראה כ"ג. תשובה או"ח שנייטוך, מאירכן
 כותב 1788 ג'33. הספר(. משער )הועתק ווירטעמבערג" מדינת אשכנז ארץ פריידענטהאל בק"קההוראה

 של לזקוק זהובים 20 של השיטה : השיטות שתי נהוגות היו בפרנקפורט[. ]כמו Wdrtembergע1בוירטעמכערג
 היתה השניה השיטה אולם קלן. של לזקוק זהובים 24 לפי שהוטבעו המקומיות והמטבעות הקו"מ, כפיקלן,

 בוירטמכרג )גם ; זהובים 1 לל או צ"ל ל-90 שם אלא מוטבע, מטבע היה לא הפרנקפורטי הר"ט ביותר.הנהוגה
 כאשר והחות-יאיר, הנחלת-שבעה בימי שהיה מהמצב נשאר זה שם ר"ט(. - קרויצר 90 של לסכוםקראו
 רייכסטהאלער, בין הבדילו ב'[ שניה ]מהדורה הנ"ע בימי זהובים. 1 % שוה שהיה אמיתי מטבע היההר"ט
 גם צ"ל ל-90 שווה תמיר שהיה סתם, טהאלער לבין הרייך, חוקי לפי שהוטבע אמתי מטבעע'היה

 ל-90 רייכסטהאלעד בבטוי מסוימים במקומות השתמשו כבר כאן, הנדון כזמן הוקטן. שהצ"לבמקומות
 ספעציעס-טהאלער קראו המדינות, הסכם לפי שהוטבע האמתי. הטהאלער ולתיאור שיהיו, גודל מאיזהצ"ל
 מקומיים צ"ל 144 או קו"מ צ"ל 120 - כאן הנדון בזמן העילו אלו טהאלער. קו"מ או כעין[ טהאלער]דיינו
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 תורה של ומשקלותמדותמב

 את חושב שליט"א, פיינשטיין משה רב הגולה, בני כל ראש ומורי, רבי שגם אנירואהח.
 שלפי שכתבת, ממה זאת למדתי בקירוב. קלן, ממשקל יותר ללא הפוסקים שכתבוהלוט

 שהרובל האמינו אילו רובל, 4 לכהן לתת מספיק היה הבן[ לפדיון לוט 5 4ל ]שלהחשבון
 ]תרמ"ו 1931 עד 1886 בשנים כסף הרובל משקל עליו. שכתוב כפי טהור, מכסף עשויאמנם
 היה אילו זה, חשבון לפי ובכן, נקיע. כסף היה מזה ו-0.900 גרם, 9.9957נ היה תרצ"א[עד

 לכסות זו חשוכה לפי טהור,המספיקים כסף גרם 80 - רובלים ב-4 היה טהור, כסףהרובל
 גרם, מ-16 יותר לא גרם:-והסלע מ-15 יותר אינו לדעתו, קיסר, של שהלוט הרי לנט.5%

-ל

 י"אפרק
 פראג ומנהג בירורי-המדות בעלדעת

 אתו, אחרת דעת הנודע-ביהודה, תלמיד סג"ל, טוביה רב הגאון "בירורי-המדות",בעל

 במקצת השונה בגירסא הש"ך את מצטט הוא נקודות. בכמה הקודמות מהדעותהשונה
 5, 4ל - הנ"ש בעל שכתב כמו ולא במדויק, לוט 5 ל-4ל הט"ז משקל את חושבמגרסתנו,

 : י דבריו אלו פראג. למשקל חושב הוא הט"ז של קיסר" "משקל אתוהעיקר,
 הפרישה בשם א' ס"ק ש"ה סימן בי"ד הט"ז כתב בכור לפדיון סלעים חמשה"שיעור
 מאות ט' אלף משקל מזוקק צרוף כסף לכהן לתת וצריך וז"ל רש"ל בשםשהביא
 בהם הי' לעולם שעורים מיני ובשני זמנים בשני פעמיים שקלתי ואני שעוריםועשרים

 יתן המובחר, צד על לעשות הרוצה וכל וז"ל הט"ז אח"כ וכתב וכו'. וקווינט לוטה'
 ואף ע"ש, וכו' פולין במשקל ולא קיסר מדינות של במשקל וקווינט לוט ה' משקלשוה

 נהגו כבר מ"מ ושליום, לוט ה' משקל ליקח שצריכין להוכיח רוצה שבעה נחלתשבספר
 סיי בח"מ הש"כ כתב וכן יהודה, בית חינוך בתשו' וכ"כ ורביע, לוט ה' ליקחבפראג
 במדינת בהיותי אני שקלתי וכן וז"ל דבריו בסוף שם שכתב ואף ע"ש, א' ס"קפ"ח

 י"ו הוא ומעה מעין ו' הוא ודינר דינר ד' הוא הסלע כי בינוניות שעורות שפ"במעררין
 ע"ש. וכו', ווינריש לוט א' למשקל קרוב שעורות שפ"ב ועלו פרוטות ל"ב שהםשעורות
 אבל שעורים, גרגרי וי' לוט ה' מן יותר לא לכאורה הוא סלעים ה' משקל לפ"זוא"כ
 אכל כבד, משקל שהוא ומעהררין ויין משקל הוא שם דקחשיב הלוט כי הואבאמת

 נוהג שהי' הקל משקל הוא בפראג ושנוהגים הפוסקים שחשבו ורביע לוט ה'החשבון
 ורביע". לוט ה' הוא זה משקל וכפי 2 פיהם במדינתמקדם
 הכסף את בפראג שקלו שבו הלוט משקל התוי"ט, בשיטת ד', בפרק למעלה שכתבנוכפי

 שווים סלעים 5 הט"ז לדעת יהיו קיסר, של ללוט בפראג חשבו זה את אם גרם. 15.86היה
 גרם. 16.65 - והסלע גרם, 83.265 דהיינו זה, ממשקל ורביע לוטל-5

 שברוסיא בליובאן נכתבה התשובה קפ"ט. סימן דעה יורה אגרות-משה. 34. ווירטמבורג. פרנקפורטשל
 כן, שלפני התקופה עבור 503. עמוד .5.א, Yeoman-Modern "1[0,הו Coins , 1974 35. תרפ"ג. חשוןבי"ד
 זה )גם נקי כסף מזה י-86.8% גרם 20.7316 - לרובל הנ"ל נותן תרמ"ה[, ]תקס"א- 1885 עד 1801משנת
 ט'. כטבלא מובא שונות לתקופות הרוסי כסף הרובל משקלשם(.

 המדינה והיא אחד, הכל בוהמיה ביהם, פיהם, 2. בתקס"ז. כפראג נרפס א'. חלק סוף "בירורי-המדות"1.
 פראג. היתהשכה
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מג

 י"בפרק
 ביהודה והנודע הגר"אדעת

 שבט"ז קיסר" "משקל ועל הסלע משקלעל

 ושליש לוט 5 הם פדיון-הבן של סלעים ש-5 וכנחלת-שבעה, כט:'ז פוסק ' הגר"אא.
 לוט, 16 בן קיסר של לזקוק שווים ימיו של פולניים זהובים 90 שערך וכותב קיסר,במשקל

 אותו לפי הגר"א מחשב חז"ל של המטבעות יתר את גם זהובים. 30 ערך לתת ישולפדיון-הבן
חשבון.

 עברי ]תרגום גדולים ל-30 מחולק היה הגר"א בימי הפולני פלורין( או )זלוטה הזהובב.
 הוו פולניים זהובים 8 פרוטות. כעברית2 שנקראו שילינגים, ל-3 מחולקים גרושן[,.שהיושל

 לפני שנים כ-3 דהיינו ]תע"ז[, למספרמי 1717 משנת המצב היה כך אחד. פולניטהאלער
 מטבעות בפולין כנראה, היו, לא למספרם ה-או המאה של הראשונה במחצית הגר"א.לידת
 הממשלה החלטת לפי הממשלה. מגזירת נבע ששווים מנחושתי מטבעות היו הזהוביםכסף.

 גרם.' לל3 בן זהב לדוקאט שווים יהיו זהובים ש-18 נקבעמ-1717

 קבלה הפולנית, בהטבעה אי-סדרים" שנות 100 לאחר 1765, שבשנת כותב, 1791 ג'ג.
 כולל ]לא באירופה ממשלות הרבה בין קיים שהיה ההסכם לפי להטביע פולין ממשלתעליה
 כסף זקוק מכל ר"ט[ חצי ]של קיסריים זהובים 20 מוטבעים לפיו בה[, וכיוצא פרוסיהאת

 זקוק מכל גרם[ כ-23.38 של טהור כסף תכולת ]עם רייכסטהאלר 10 כלומר קלן, שלטהור
 בנגוד אולם, ההסכם7, ארצות של לאלו שווה נעשה הפולני הטהאלער גרם[. כ-233.8]בן

 בפולין הטהאלער היה זהובים, ל-2 מחולק הטהאלער היה שבהם ההסכם, בארצותלמנהג
 1791 ג' קלן[. של הזקוק של ה-80 החלק - כסף גרם 2.923 ]שהכילו זהוכים ל-8מחולק
 שהמטבעות הראו כך אחר שנערכו שבדיקות כותב הוא ]תקמ"ז[. 1787 עד היה שכךכותב,

 לזקוק מטבעות לל83 לפי והוטבעו כסף, פחות קצת הכילו 1787, אחרי בפוליןשהוטבעו
 המטבע את הפולנים התאימו שבכך כותב הוא לזהוב[. כסף גרם 2.80 ]דהיינו קלן שלטהור
 הפרוסי לר"ט במדויק כמעט שווים נעשו פולין של זהובים 6 כי פרוסיה, לשלשלהם

 קלן. של טהור זקוק מכל מטבעות 14 של שיעור לפי'שהוטבע

 הרז"ה חידושי2. ביו"ד. חסר יש ההוצאות במקצת ס"ו. ואבן-העזר ד' ס"ק ש"ה יו"ד הגר"א ביאור .ו.
 שהזהנו[ב מה( ולפי )ד"ה בהערות כותב הוא :(. ג )דף ב' סעיף פרוטה שיעור תקי"ד( שנת הלוי. זאב)לרבינו

 ראה 3. לעיל. 1 שבהערה הגר"א בביאור מובאת גדולים ל-30 הזהוב חלוקת פרוטות. 90 ל[ ]מחולקקוא
 2. 16 עמוד .Mal (Prof חבו[ ם der Handbuch - iumowski 01ק 1ח ischel ח א ט חmati( 5 1 1; .( נ( -raz )1960 י ק ומובסג

 זהובים 18 של זה מחיר שם. 216 כעמוד וכן שם 5. 1702. ממתחילה בשורה 220 עמוד הנ"ל ראה4.
 18 של מחיר אותו ט"ז. בפרק לקמן, דבריו יובאו הרז"ה, בחידושי גם מובא עכשיו" של זהב ל"דינרנ!ולניים
 2!/237 ומכיל קלן[ של מזקוק ]67 גרם 3.49037 סיגים[ ]עם הכולל שמשקלו זהב, לדוקאט פולנייםזהובים
 זהובים, שנקראו הפולניים, המטבעות ששווי נראה, מכך . [179 בג' גם מובא זהב, טהור[ לזהב 24 ]מתוךקראט
 )זלקוא בנתיבות-המשפט גם מובא לאדום זהובים 18 של זה יחס זו. תקופה כמשך יותר, או פחות שווה,ו:יה

 הפולניים המטבעות יציבות חוסר על ט', השגה א' סימן חות-יאיר, גם ראה 6. ע"ד. סימן סוףהקס"ט(
 יו"ד - כחת"מ מובא זה הסכם תיאור 7. אי-הסדרים. שנות מאה תקופת של הראשון בחלק דהיינובימיו,

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



 תורה של ומשקלותמדותמד

 דבריכ הכותב , 1805 בנ' מוצאים אנו ימיה בסוף הפולנית בהטבעה נוספת התפתחותעל
 הופחת ]תקנ"ה[ ו ב-795 פולין של הסופית החלוקה ועד מ-1794 כי ומוסיף, להנ"ל,הדומים
 טהור. כסף זקוק מכל מטבעות 84% לפי הוטבעו והזהובים משהו, בעוד ההטבעהשעור

 לזהוב רוסיות קופיקות 15 בערך היה הרוסי לרובל הפולני הזהוב בין החליפין שערד.
 שקלים ל-5 שגם לדעתו, ]בהתאם שהגר"א ק"א. סימן במעשה-רב מוצאים אנחנו כךפולני.
 גדולים שהם אף במדינה, ביותר הגדולים מהמטבעות לתת יש השקל, למחצית כמו כן,של

 לתת הצריך מעשה-רב[ על ומראה-יהושע ק"ן כלל אדם חכמת ראה נ- תורה שלמהשקלים
 ב-6 עצמו את פדה ולכן ק"ן[ אדם חכמת - זהובים שמונה בני פולין ]של טהאלערים5

 ג' פולני. לזהוב רוסיות קופייקות 15 של חשבון שנותן מה קופייקות[, 600 ]= כסףרובל

 זהובים[ ]= פלורין 6% שבין בשער בפולין נסחר הרוסי שהרובל פולין[, ]ערך כותב1791
- 14.81 נותן זה זהובים[. יל6 - ]ס"ה גדולים ו-10 פלוריןל-6  לזהוב קופייקות 15.79 

 ובשנות כסף, קופייקות 15 על הפולני הזהוב שער הועמד הקלסי הכבוש בימי גםפולני.
 פולניים בזהובים גם ערכם שנשאו.את פולין, עבור כסף מטבעות הרוסים הטביעו אףהתק"צ
 שעליו ]תקצ"ח[ 1 838 משנת מטבע ציור גומובסקי של בספרו נמצא כך רוסיים. בעריכיםוגם
 וכן זהובים[, ]= זלוטה 5 - לטיניות-פולניות ובאותיות רובל % רוסיות באותיותכתוב
 15 של חשבונות זלוטה. 10 ובפולנית רובל 1% ברוסית עליו כתוב 1833, משנתמטבע

 הרוסי". הכבוש תקופת כל במשך בספרותנו נמצאים פולני לזהובקופייקות

 סוף ועד 1762 משנת דוסי שברובל הכסף משקל היה ט', בטבלה לראות שניתןכפי
 15 בן פולני זהוב יהיה כך גרם9. 18 בערך הראשונה, העולם מלחמת אחרי פולין שלהכבוש

 אם הכבוש. ערב הפולני בזהוב הכסף ממשקל פחות קצת כסף, גרם לכ-2.7 שווהקופייקות
 גבוה יותר קצת שהוא בהמבורג, שנערכו בבדיקות שנמצא כפי גרם, כ-18.46 הרובל אתנקח

 מה פולני, לזהוב גרם 2.77 נקבל החוקי, המינימלי המשקל על כנראה המבוססיםמהנתונים
 קלן של זקוק מכל כאשר פולין, עצמאות ימי כסוף שכו הכסף משקל את משקףשכאמת
 פולניים. זהובים 4!84הוטבעו

 כי שיכולנו, כמה עד בכללותה, והרוסית הפולנית המטבעות מערכת את לסקורהוזקקנו
 רואים אנו פולניים. זהובים 30 הוא פדיון-הבן ששיעור הגר"א כתב תקופה באיזו ברורלא

 ואם כסף, גרם מ-2.923 יותר הכיל לא ואילך, ]תקכ"ו[ 1766 משנת ביותר, הגדולשהזהוב

 לזקוק כסף. גרם ל-2.923 2.77 בין לזהוב יצא זה, זמן שאחר התקופות כל את בחשבוןנקח
 של וללוט גרם, ל-263.07 249.3 בין יוצא כאלה, זהובים ל-90 הגר"א שם שאותו קיסר,של
 הלוט בו פראג, של פיהם למשקל בקירוב המתאים תחום גרם, ל-16.44 15.58 בין -קיסר

 של הלוט את הגר"א גם חושב סג"ל, טוביה רב שכמו נראה מכך גרם. 15.86 כאמורהוא.
 פראג. של ללוט כשווהקיסר

 תולדות- בשם ק"א סימן מעשה-רב על מראה-יהושע 8. ד'. אות תחילת י' פרק לעיל, דבריו הובאורפ"ט.
 לזהוב קופ' 5[ חשבון רוסיים. רובל ל-לל4 פולניים[ זהובים ]30 הגר"א של הבן פדיון חשבון את משווהאדם
 מהרי"ץ בחידושי גם החשבון כך בימיו. החשבון שזה כתוב שם י"ז, סעיף ע"ה יו"ד בערוך-השלחן, גםנמצא
 עמוד קפ"ט סימן יו"ד חלק באגרות-משה וכן 100 שבעמוד השני הטור סוף לפני שורות 7 א', אות י'סימן
 הראשון מהדפוס החל הדפוסים ]בכל במשנה-ברורה גם מוזכר כזה פולני זהוב הנכון. ולכן ד"ה א' טורשע"ט
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מה והנוב"י הגר"א יב/דעתפרק

 רוסי כסף שברובל הכסף משקל - ט'טבלה

 ברוטו משקל ברוטו משקל לגרמים תרגום המטבעותמס'
 לגרמים תרגום ביחידות טהור כסף מכלהמוטבעים

הולנדיותלמטבע קלן שלזקוקהשגה
 טהורכסף

 : ג'1791 של הטבלאותלפי
 ]תפ"ג-תפ"ה[ 1725 עדמ-1723
11.39520.5258928.3015 בוינה שנעשתה בדיקהלפי

 1727 עדמ-1725

11.23320.81592%28.4816 וינה בדיקתלפי

 1729 עדמ-1727

11.36620.57585%28.1453 וינה בדיקתלפי

 1741 עדמ-1730

11.29220.71540%25.9710 וינה בדיקתלפי

25.9710כנ"ל20.71כנ"ל 1762 עדמ-1741

 ]תקכ"ב-תקמ"ז[ 1787 עדמ-1762
12%18.4651224.6016 ב-1789 המבורג ממצאילפי
12.718.41510.624.5343 ברלין ממצאילפי

1317.99498.923.9721 חוקימשקל

 בגרמים: המשקל היה ד'1840לפי
17.990720.7255 1798 עדמ-1765
17.995120.7305 1810 עדמ-1798

 בגרמים: הרובל משקל היה מו"קלפי
17.995020.7316 ]תקס"א-תרמ"ה[ 1885 עדמ-1801

17.996119.9957 ]תרמ"ו-תרצ"א[ 1931 עדמ-1886

1766 לפני נכתב הגר"אשבביאור שהשיעור אפשרות גם בחשבון לקחת צריכים אנוה.

 ידו בכתב הגר"א שחבר החבורים כל כי מסופר ע"ח, אות עליות-אליהו, בספר1תקכ"ו[.
 המטבעות שגם להראותהוצרכנו זאת עקב תק"כ. לפני היינו 40, בן היותו לפנינכתבו

 בכסף שמשקלם המאוחרות, התקופות של לאלו בערך שוים היו תקופה אותה שלמפולניים
 וגם הקדומה בתקופה גם זהובים 18 היה גרם 1~3 במשקל זהב מטבע שערך הראינוידוע.

 קבוע. יותר או פחות היה הזהוב שערך להנחה סבירות שנותן מה המאוחרת,מתקופה
 למטבעות דבריו את תלמידיו תרגמו שבה מהצורה להביא נוכל יותר עוד חזקותמוכחות
זמנם.

 שיעור שלפי כותב, המחבר קל. בשנוי הגר"א דברי מובאים חכמת-אדם0י בספרו.
 ק"ק פה נהגו "וכן : מוסיף הוא יותר". ומעט זהובים "שלשים הבן לפדיון לתת צריךו;גר"א

-נ:-1893  חכמת-אדם . 10 ה'. אות ט"ו, פרק לקמן יעב"ץ. שקילת גם ראה 9. של"ר. סימן בסוף תרנ"ג[ 
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 תורה של ומשקלותמדותמך

 המחבר הדפיס חכמת-אדם ספרו את הגר"א. בביאור שכתוב למה מתאים זה וכיווילנא",
 היו, זמנו של הפולניים הזהובים פטירתו. לפני וחצי כשנה הרוסי, הכבוש בזמן תקע"טבשנת
 של שיעור לפי הוטבעו כאשר ]תקנ"ג[, 1793 שנת לפני שהיו ממה במקצת קטניםכאמור,

 את מסביר זה לזקוק. 80 לפי שהוטבעו 1 787 לפני של ומאלו קלן של לזקוק מטבעות 3אלל
 שבעל מכך, רואים אנו מקום. מכל הגר"א. דברי על חכמת-אדם בעל שמוסיף יותר""המעט

 בזמן שהיה קופ' 15 של לזהוב בערך. לשווה, הגר"א של הזהוב את חשבחכמת-אדם
החכמת-אדם.

 אחד ר"ט הוא הסלע ששעור הגר"א, בשם ן י בתפארת-ישראל מוצאים אנו בדברכיוצאז.
 זהובים 6 של זה שיחס כתבנו כבר והרי כאלה, ר"טים 5 - פדיון-הבן ושיעור פרוסיה,של

 של להטבעה רב בקירוב מתאים זה לזקוק. פולניים זהובים ל-84 מתאים פרוסי לר"טפולניים
 1793. עד שהיה כפי קולוניא של לזקוק פולניים זהובים83%

 הדפסת עד ]כלומר והלאה ]תקכ"ד[ 1 שמ-764 340( בעמוד )ערך550ט[ק, כותב 1840ד'ח.
 בתרגום קלן. של טהור זקוק מכל מטבעות 14 לפי מוטבע הפרוסי הר"ט היה בת"ר[הספר
 ערך אם טהור. כסף גרם 16.7025 ומזה גרם, 22.6299 שקל הנ"ל שהר"ט כותב, הואלגרמים

 קיסר של לזקוק יצא שבמטבע, הכסף תכולת על רק מבוסס היה הגר"א שבחשבוןהמטבעות
 לר"ט[ זהובים 6 לפי קיסר, של לזקוק הגר"א שכתב זהובים 90 כאמור ]שהם ר"טים 15בן

 שכתב כפי הגר"א, שלדעת מאחר אולם, גרם. קיסר-15.66 של וללוט גרם,250.5375
 לקנות שאפשר מוטבע הבלחי הכסף בכמות להתחשב יש שם, לשלחן-ערוך, בביאורובעצמו
 - בברלין טהור כסף מוט מחיר היה 2ן 1 788 ג' לפי יותר. קצת גבוה שהחשבון יתכןבמטבע,

 של הזקוק שלדבריו טילט. את מצטט הנ"ל זקוק. כל עבור כסף, במטבעות פרוסי ר"ט 1 3לל
 משקל שלדבריו קסטילון ואת גרם[ 234.13 ]= פריזים גרעינים 4408 שוקל בברליןכסף

 חשבון היה זה אם גרם[. ]=234.15 פריז של גרעינים שע440 הנ"להזקוק
 של והלוט טבוע, בלתי כסף גרם 17 234.15/13_344 ל-5 להגיע שלו הסלע יכלהגר"א,
 גרם. ל-16.26קיסר

 כותב: הוא הגר"א, דברי את מביא שהמחבר לאחר בחכמת-אדם0י,ט.
 שעולה קרייצר כמה ועוד סאפרען חצי נותנין פראג שבק"ק שמעתי לזה"וקרוב

 הזה". כחשבון כמעטג"כ
 בשם הקודם בפרק שהבאנו כמו לפדה"ב, פיהם של לוט 5 ~ל על מבוסס פראג מנהגאם
 מנהג אמנם יהיה משקל, מאותו לוט 5% לפדה"ב צריך הגר"א ולדעת בירורי-המדות,ספר
 בששים. מאחד קטן כשההבדל הגר"א, כחשבון כמעטפראג

 האחרונים מהזמנים שמחברים שראיתי כיוון החכמת-אדם, מדברי הראיה אתכתבתיי.
 ששם מפני אולי וינה. למשקל הקיסר משקל את החושב מנחת-אלעזר, בעל דברי אתהעתיקו
 אילו גרם. 17% בוינה הלוט שקל למעלה, שכתבנו מה כפי הקיסר. של מושבו מקוםהיה

 ק"א. סימן רב, מעשה על מראה-יהושע גם ראה א'. משנה ו' פרק שבועות תפארת-ישראל . 11 ק"ן.גלל
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מז והנוכ"י הגר"א דעת / יכפרק

 מה לפי שכן וכל גרם, 18% - הגר"א לדעת הסלע היה זו, לדעה מסכמת הגר"א דעתהיתה
 גרם, : ל-05., הסלע יצא שאז גרם, ל-76/7נ וינה של הלוט את חושב עצמושהמנחת-אלעזר

 ולחשבון , 12% של בהבדל מתבטא זה כאחוזים פראג. מנהג לפי לצאת שצריך 16.65לעומת
 הזה". כחשבון "כמעט שזה לאמר קשה קצת מ-,14%. ביותר - וינה של ללוט גרם176/7

 רב הגאון נכד לגדא, משה מו"ה ידי על בפראג שהודפסו "עיון-תפלה",בסדוריםיא.
 פראג. של בית-הדין מאת תקפ"טיי משנת הסכמות עם הנודע-ביהודה, בעל לנדא,יחזקאל
 פדיון-הב, של שקלים ל-5 כי נאמר הנודע-ביהודה, בעל של בנו לנדא, שמואל הרבובראשם
 צלמים"4י. עשרים של במטבעות צלמים ארבעים ועוד זהובים "ששה לתת בפראגנוהגים
 מסתכם הנ"ל והחשבון צלמים, ל-60 שווה הקו"מ הזהוב היה י', כפרק למעלה שכתבנוכפי

 אחד. כל צלמים 20 של "צוואנציגער" מטבעות עשרים דהיינו צלמים,ב-400
 שבו קלן, במשקל כסף לוט 5 ~ל בדיוק מכילות הנ"ל המטבעות 20 י', בפרק שראינוכפי
 גרם. לכ-15.6 יוצא זה לפי והסלע גרם, כ-14.6 שוקלהלוט

 הכסף כמות דהיינו המטבעות, של העצמי הערך על מבוסס פראג מנהג אם זאת,כליב.
 של החיצוני בערך גם מתחשב המנהג אם סופר. החת"מ שמחשב כפי בלבד,שבתוכן
 לפי השקל ויהיה יתכן במטבע, לקנות שאפשר מוטבע הבלחי הכסף כמות דהיינוהמטבע,
 המטבעות, חשבון את המחבר עושה בנודע-ביהודה5' בתשובה במשהו. גדולחשבונם
 וכותב: לשקל פראג של אחד לוט לפי ד'(, פרק )ראה יו"ט התוס' בעלבעקבות

 זהוב לסוחר עובר בשופי שוה צרוף כסף פראג משקל לויס אחד ערך עכשיו"אבל
 שלשה עולה צורי מנה שהוא סלעים כ"ה נמצא צ"ל עשרים ]ועוד[ צ"ל[ 60]=

 זהובים ול"ג מאות ושלש אלפים שלשה עולה מנה מאה נמצא צ"ל ך' זהוביםושלשים
 קוראנט". קיר"ה מעות צ"לכ'
 עשרים או צ"ל =400 סלעים 5 צ"ל, 80 = פראג של לוט = סלע יוצא זה חשבוןלפי
 הנ"ל. בסדור שכתוב למה הבסיס זהו אם "צוואנציגער". הנקראים צ"ל 20 שלמטבעות
 דהיינו,15.86 פראג, של ללוט השקל את שחשבו הרי צוואנציגר, 20 לכהן לתת נהגומבפראג

 בירורי-המדות, בעל שכתב למה בסתירה עומד כמובן, זה, חשבון ד'(. פרק )ראהגרם
 ולא לשקל, לוט 1 20/י דהיינו פראג, של לוט 5 ל-% הסלעים 5 את לחשוב בפראגשהמנהג

 בדיוק.ווט
 כמה ועוד סאפערן חצי נותנים היו שבפראג החכמת-אדם, בשם שהבאנו מהלפי
 היה החכמת-אדם בימי שכן צוואנציגער, מ-20 יותר קרויצער בכמה שנתנו יוצאק;רויצער.
 שווה סוכערן, אוו;סאפערן,

 כ-~
 חצי קרויצר, בלועזית הנקראים צ"ל 800 שהם זהובים 1 3

 לחשוב הוא פראג שמנהג הנ"ל, בירורי-המדות בעל דברי לפי . צ"ל6ן 400 שוה היהסופערן

 כפרק למעלה )שהוזכר באניהאד זלמן הרב פעמים. כמה כנראה הודפס הסדור . 13 ברלין. ערך 1788 ג' .12
 א' עמוד קל"ב דף . 14 בתר"א. הודפס אני, שראיתי זה תקפ"ט. בשנת שהודפס הסדור את מצטט ה'( אותי'

 דער געבורטסטאגע. רעם נטך טאגע דרייסיגסטען אונד איין סם איז פדיון "דער הבן: פדיון סדר הכותרת:תחת
 הין, זילכעד אין שקלים פינף כהן דעם לעגט אונד כהן, דען פטר בכור דען המוציא ברכת נפך ברינגטפשטער
 זילבערנען אין קרייצער טיערציג גולדען זעכם סיר UPK, אנגענאממען פראג איןוועלכעס

 נודע-ביהודה . 15 משלי. לעברית התרגום דיזעס". פאטער רער זאגט זטדאן אונדצ:ואנציגקרייצערשטיקען,
 ה-ע את (Souverain, "סופערן וויען: ערך 397, עמוד 1820 נ' 16. י"ד. חושן-משפט תניינא,מהדורא
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 תורה של ומשקלותמדות.מח

 4 לפיו הנודע-ביהודה, בעל בשם שהבאנו השער ולפי פראג, של לוט ל-20/ו1 השקלאת

 אם הבן. בפדיון צוואנציגער 21 לתת היה צריך פראג, של אחד לוט בשופי שוויםצוואנציגער
 ל-20 כוונתו קרייצער", כמה שב"עוד לנמר נצטרך החכמת-אדם, בעל גם התכוון זהלמנהג

 צוואנציגער. עוד דהיינו,קרייצער,
 בעל כדברי לסלע פראג של אהד לוט על מכוסס שהמנהג נאמר, אם גיסא,מאידך
 כ-79.3 דהיינו, פראג, של לוט 5 הבן פדיון שיעור יהיה בנודע-ביהודה, המובאיםהתיו"ט

 רק מכילים צוואנציגערים ועשרים מאחרגרם.
~1 

 יהיה גרם, כ-77.9 דהיינו קלן, של לוט 5
 שהבאנו ואף צוואנציגער, 20 כמו השווה סאפערן החצי על קרויצער כ-7 להוסיףצורך

 לסוחר, עובר לוט 5 בשופי הוא צוואנציגער 20 של החיצוני שהערך ביהודה הנודעמתשובת
 שבפדיון סופר לחת"מ ויודה תשובה, באותה בהם שדן לדברים רק עשה זה שחשבוןאפשר
 כמה "ועוד החכמת-אדם לשון שקלים. 5 להיות המטבעות של הפנימי הערך צריךהבן

 הראשון. כחשבון 20 ולא 7, הם קרייצער כמה שלפיו האהרון לחשבון יותר נוטהקרייצער"
 לדעת אם פראג. של לוט 5 הם כן של סלעים ש-5 יוצא, הנ"ל האחרון החשבון לפיכאמור,
 הדעה לבין הגר"א דעת בין ההבדל יהיה גרם, 15.86 בני לוטים מאותם 1~5 צריךהגר"א
 לומר שאפשר ממה הגבול לקצה קרוב שזה דומה, 6%%. - פראג מנהג מבוססשעליה
 הוא קיסר של שהלוט המנחת-אלעזר דברי את נקבל אם הזה". כחשבון "כמעט שהואעליו
 גרם, =93% 17.5 " ול5 זו לדעה הבן פדיון שיעור יהיה גרם, ל-17.5 ונשימו וינה שללוט

 חשבון? אותו כמעט שהם נאמר ואיך פראג, שיעור מעל מ-17% יותרדהיינו

 בירורי-המדות בעל לדעת מסכימה הגר"א שדעת לומר יותר נוטה הדעת הנ"ל, מכליג.
 לוט יל5 זה, לפי גרם. ל-15.86 שווה הלוט שבו פראג~י משקל עם קיסר משקל זהויעל

 או בעשירית עולה זה שמשקל אף גרם. כ-16.9 והסלע כ-84.59 = הבן לפדיון הט"זשקבע

 הנמנע מן זה אין הגר"א, מימות פולניים זהובים 30 ועל פרוסי ר"ט על גרם עשיריותשתי
 היה וכשזה מטבעות, של עגול במספר שבמטבע הכסף משקל לפי חשבונו את עשהשהגר"א
 גם עשה כזה חשבון קצת. עוד שווה הוא המטבע חריפות שעקב כך על סמך במקצת,מעט
 אחרים. גם עשו וכן בד"ח"י יו"ט תוס'בעל

 שפ"ר בן לשקל הנותן פראג, משקל עם והגר"א הט"ז של קיסר משקל של הנ"ל הזהוייד.

 השקלים שעל-פי במבוא, שכתבנו למה מתאים גרם. ל-17 הקרוב משקל שעורהגרעיני
 ]כלומר, קלן משקל עם קולוניא של הכסף משקל של הליטרה זהוי ידי על וכןהארכיאולוגיים

 בתקופה : בקלן הכסף משקל של אונקיות 12 עם תרומה, בפרשת ברש"י המוזכרת הליטרהזהוי
 בגרמניה, נפוץ שהיה כאלה[ אונקיות מ16 מורכבת קלן של הליטרה היתה יותרהמאוחרת
 שפ"ד = השקל שלדידם הגאונים, ולדעת גרם, כ-14 הוא רש"י לדעת השקל שמשקלמתקבל,

 גרם. ל-17 קרוב דהיינו, יותר, ב-20% - שעורהגרעיני

 זהובים ו-6% 13 ~ל לפי וחצאים שלמים זהב רפויה.( כ'פ' והגרמנים רפויה, 'ב' או כ'ו' הלועזים רובמבטאים
 צוואנציגער, ל-3 והזהוב זהובים 1 נ ל-4ן שווה שהסופערן כיון צוואנציגער. 3 שווה כאמור, הזהוב,קיסריים".

 שכתבנו מה ראה מיהו 17. "צוואנציגער". ל-20 סופערן וחצי "צוואנציגר", ל-40 שוה סופערן כליהיה
 וילנא(. בש"ס ע"ב: )דף כ"כ ס"ק ח' פרק ככורות . 18 ט"ז. לפרק 5 כהערהלקמן
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מט

 י"גפרק
 פראג" "משקל על מבוססים שונות בארצותקנטרים

 עם הפוסקים" "שכתבו המשקל את כאמור. מזהה. י"א( פרק )ראה בירורי-המדותבעל
 הארץ ציון ללא שונות, בארצות שחיו שונים, פוסקים משמש זה משקל פראג.משקל

 במהררין, תרומת-הדשן, בעל לדעת חי, מריזבורק, מנחם הרב משתמשים. הםשבמשקלה
 כותב והחיד"א צרפת, רבני עם נחשב הוא וסדר-הדורות דוד, צמח הקבלה, שבשלשלתבעוד
 שם, באבן-העזר והגר"א בפולין, המהרש"ל גם משתמש משקל באותו בזכסן. פעלשהוא
 כולם ישתמשו מדוע משקל. באותו מובעים ר"ת דברי שגם דבריו, בתחילת לפחותחושב,
 קיים היה האם הארצות? שכיתר מהמשקל שידוע, כמה עד השונה, פראג במשקלדווקא
 שנועדו בספרים בסתם לכתוב היה אפשר שבו פראג משקל של כגודל בין-לאומי משקלאיזה

 רמז כל החוקרים בדברי מצאתי שלא אף הכותב? של המצומצם לתחום מחוץלתפוצה
 תפוצה למספרם ה-18 במאה שנכתבו החשבונות בספרי מצאתי לא וכן כאלה,לממצאים

 משקל של נפוצותו על המצביעים שאריתיים סימנים מצאתי זאת בכל זה. משקל שלרחבה
כזה.

 hundred וועיט )האנדרד "משקל-מאה" הנקרא המשקל האנגלי, המסחריבמשקל
weightבקצור או t(cwt. 1 12 אלא ליטראות, מאה לא שוקל, אנגלית, בטונה 1/20 המהווה 
 זהה ק"ג 50.80 השוקל זה "משקל-מאה" ו'(. פרק )ראה גרם 453.59 בני מסחריותליטראות
 מחלק קטן ההפרש ק"ג. 50.75 ששקלו פראג. של הכסף מליטראות ל-100 במשקלוכמעט
 . ב-1000אחד

 100 לא שקל, המטרית, השיטה הנהגת ערב ששמש ברלין של Zentener"משקל-המאה"

 זה ק"ג. 51 381. כלומר כאלו, ליטראות 110 אלא עיר, אותה של גרם 467.1 בת ליטרהפעמים
 פראג. של ליטראות מ-100 1.24% של סטיה מהווהכבר

 לייפציג, של מסחריות ליטראות ל-110 שווה היה הוא גם לייפציג, של"משקל-המאה"
 כאמור, השווה אנגליה, של ליטראות 1 ל-12 שווה ג', טבלה ראה שפתי-חכמים, בעל'שלפי

 פראג. של הכסף( )מליטראות ליטראות 100 שהם אנגלי,'"למשקל-מאה"
 שקל והוא פ"פ, של ליטראות 108 - משקל-המאה או ה'צנטנר', היה דמייןבפרנקפורט

 ק"ג.50.9
 ק"ג. 50.7718 שקל והוא ליטראות, 151 הכיל ליוורנו של הסוכרקנטרי
 ק"ג. ל-49.976 שווה והיה ארגון, של ליטראות 114 שקל ארגון שלהקנטר
 הכסף מאונקית גרם בכ-0.6 רק גדולה והיא גרם, 31.72 = פראג של הכסףאונקית
 גרם. 31.103 השוקלת ימינו, שלו:אנגלית

 משקלם את קבע הצרפתי שטילטל הטורקיים, מהדרהמים 10 שוקלת פראג של זואונקיה
 של דיוק תוך גרם, .3 1890 ז'(, פרק )ראה דהיינו צרפתיים, גרעינים כ-60.04 ]תקכ"ו[נ:-1766
 מאיות בכמה קטן או גדול הטורקי הדרהם את מצאו ואחריו לפניו אחרים )חוקרים אחוזנ:חצי
 ס"ד(. פרק ראה שמצא. ממהד;גרם

 הט"ז )בימי נשאו הפסבורג לבית שהקיסרים גם, לציין ראוי קיסר', 'מדינות - לשםבאשר

 כ-ק ( מבטאים בהם מקומות שיש אלא מאה, שפירושה סנט הלטינית מהמלה מאה. פירושו - קנטר1.
 כעמוד  דו סעיף ו'( לפרק 4 בהערה )המוזכר גילהירמוץ של במאמרו דבריו הובאו 2. צ'. או כ-ס'ובאחרים
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 תורה של ומשקלותמדות

 אוסטרו- גרמניה, את )שכללה הקדושה" הרומית "הממלכה של קיסר התואר אתוהגר"א(
 היה מושבם אונגריה. ומלך )פיהם( בוהמיה מלך אוסטריה, של ארכידוכס ובוהמיה(,הונגריה
 בפראגן. גם ולעתיםבוינה

 י"רפרק
 פוליןמשקל

 באופן לוודא הצלחתי לא קיסר, למשקל במקביל ובהגר"א בט"ז המובא פולין משקלאת
 אונקיות, ל-16 המחולקת הפולנית הליטרה משקל היה למספרם, ה-18 המאה בסוףבלתי-תלוי.

 גרם. ל-12.625 שווה הלוט היה ולפיזה ן, גרם 404 דהיינו, הולנדיות, יחידות 8408 לוט, 32או
 שווים ממנו לוטים 16 אשר כט"ז, המובא הפולני המשקל זה היהאילו

 ל-~
 היה קיסר", "של נ נ

 למחברים שגרם מה וזה יתכן האוסטרי. ללוט קצת קרוב גרם, ל-17.96 שווה קיסר שללוט
 האוסטרי הלוט את להגדיל קצת וגם האוסטרי, ללוט קיסר של הלוט את לחשובהאחרונים
 נכנס שהוא וכותב חדש, כמשקל הזה המשקל את מתאר 1788 ג' אולם, גרם. ל-17.96ולקרבו
 היה מהם לאיזה בפולין. שונות כערים שונים משקלות היו כן לפני ]תקכ"ו[. ב-1766לתוקף
 וווילנא, הט"ז, של מושבו מקום אוסטרהא, לערים יודע. אינני סתם, פולין משקל לקרואאפשר
 יחידות כ-4,113 הישן הזקוק היה בקרקוב כלל. נתונים מצאתי לא הגר"א, של מושבומקום

 החומת- מדברי גרם. ל-12.35 קרקוב של הלוט שוה זה, לפי גרם. כ-197.63 דהיינוהולנדיות,
 של פולין למשקל קרקוב משקל את שחשב נראה קורח, בפרשת שארית-יהודה, שבחומשאנך

 היחס שלפי ואף גרם, 17 לכ-לל שווה הלוט בו וינה, משקל הוא קיסר שמשקל לו יצא וכךהט"ז,
 על הקפיד שלא אפשר גרם, 17.567 קיסר של לוט למשקל לצאת זה, לפי צריך, בט"זהכתוב
 לאלף. חלקים כמה של זהדקדוק
 גם וכנראה בירורי-המדות, בעל לפי קיסר, שמשקל וי"ב, י"א בפרקים שכתבנו מהלפי
 16 של היחס לפי פולין, למשקל יצא ללוט, גרם 15.86 הוא הגר"א,לדעת

 ל-~
 גרם 1 1.15 11,

 עבור פולנית2 באנציקלופדיה שנתון למה מתאים זה משקל לזקוק. גרם 178.425 אוללוט
 יחידות 3720 - למספרם, ה-15 המאה בסוף שמלך יגילונציקה קזימיר המלך שלהזקוק

 בעוד הגר"א. שכן וכל הט"ז, לפני שנה ממאה יותר היה שזה ואף גרם. 178.746 שהםהולנדיות
 שונות, לערים יותר, גבוהים ערכים הנ"ל האנציקלופדיה נותנת הנ"ל המלך שאחרישלזמנים

 עם מטבעות השוואת ידי על חוקרים ידי על חושבו שבאנציקלופדיה שהערכים נראה מקוםמכל
 שאינו מתכתי כסף שלעסקי ויתכן הגדולות, הערים אחת במשקל נקוב שהיה החוקימשקלם
 כל על הגר"א. ימי כתחילת גם בפולין כללי בשמוש להיות הנ"ל הזקוק המשיך כהטבעהקשור
 יכולתי לא , 1766 מלפני פולין משקלות על ומהימן מפורט מידע להשיג והתקשיתי מאחרפנים,

174. .3 .Encyclopedia Columbia , ערך Vienne' וערך .Prague' 

 אחד שהוא (granikow). הגרניקוב השמת ע"י המטרית לשיטה פולין משקל הותאם ]תקע"ט[ כ-11819.
 ל-25.344 האונקיה גרם, ל-funt 405.504) )פונט הליטרה נהיתה וכך בדיוק, מיליגרם ל-8 בפונט.מ-50688

 ערך, 229, עמוד 1840 )ד' מ"ג ל-44 והגרנוב גרם, ל-1.056 הסקרופל ל-3.168, הדרכמה ל-12.672, הלוטגרם,
Livreתת-ערך .lPologne .2 Powszechna ,Encyklopedyja ערך 1869 - ורשה ~Gtzywna נמצע עותק 
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נא יג-ידפרקים

 הנ"ש, שבעל להניח אלא לי אין והגר"א. הט"ז משקל להוכחת כאמצעי פולין משקל עללסמוך
 קרובים ושהיו מסתמך הוא שעליהם בפראג אלו או בירורי-המדות, בעל וכן מפולין,שמוצאו
 את סותרים אןנם פולין שמשקלות ומצאו הנושא את בדקו הט"ז, של לפולין ומקום בזמןמאתנו
 לדעתם. המלאים פולין, משקל לקראותו שאפשר משקל יש וכידעתם,
 לו אודה פולין, של העתיקים המשקלות על שהוא כל למידע גישה יש הקוראים לאחדאם

 לי. להעביר שיוכל מידע כלעל
 את לא חשבו שלא ורוסיה, בפולין שחיו רבנים למספר שנמצא מה זה בהקשר לצייןראוי
 גרם .12 כ-797 שקל הרוסי ]הלוט לו הקרוב הרוסי המשקל את ולא ימיהם של הפולניהמשקל
 הקודם[ בסעיף שהוזכר ה-18( המאה סוף )של הפולני מהלוט ורבע מאחוז בפחות גדולוהיה
 קיסר. למשקל מקומם של המשקל את שחשבו מהם יש אדרבה, בט"ז. המוזכר פולין שלללוט
 : דוגמאות כמהלהלן

 ללוט כלומר מדינתו, של ללוט קיסר של הלוט את חושב שבצמח-צדק ' רכ"ג תשובהבעל
 )הזלאטניק זלאטניק רבעי וג' זלאטניק ט"ו הכותב לדעת הם הט"ז של ורבע לוט וה'הרוסי4,
 היה שזה נראה פנים, כל על אבל טעה, בזה אמנם קיים(. אינו המדינות ביתר רוסי. לוט %הוא
 פרק גם ראה בט"ז. המוזכר פולין של הישן למשקל קרוב או זהה אינו הרוסי שהלוט לוברור
כ"א.

 שיעור הוא מהם 5 ]ש-~ל מלוט יותר הוא גרם ש-125549/6048 כותב ' אבן-הראשהבעל
 ימיו, של פולני או רוסי ללוט הפוסקים של הלוט את שחשב הרי הפוסקים[, לדעתפדיון-הבן

 גרם. מ-12.8 במקצתהקטן
 של 'ולא קיסר של הלוט הוא הרוסי שהלוט חשב, ברוסיה, בהיותו החזון-איש, בעלגם
 כ'. פרק לקמן דבריו ראהפולין.

 המחבר מצדד מ"ג. הערה א' סימן בשיעורי-תורה 3. בירושלים. הלאומית בספריה הביבליאוגרפיהוחדר
 ערך-מילין גם ראה רמ"ח. בעמוד שם 3 מס' צ"ז הערה ג' ובסימן ע"ש הצ"צ, לבעל אינה זו שתשובהלומר,
 וכתשובה ב' עמוד 28 צד גודל ערך וזמנים( משיחות משקלות, מדות, למטבעות, 7- שעסטיל יעקב חיים1לר'
 [, ]1820 תק"פ שנת בסביכות נכתבה שבצמח-צדק זו תשובה ק"ל. חשוכה דברי-טעם בספר ערך-מילין בעל'טל

 שפירושו assignat. מאסיגנט קיצור ]כנראה סי"ג רוכל על שלנו( מטבעות )בד"ה בה מדבר התשובה בעלשכן
 לטהאלער שוים פוליש זהובים וששה פויליש, לזהוב שוים ממנו עשיריות שש אשר נייר[, כסף כלומרוסטר,

 הזהוב את משוים שם[, 8 והערה י"ב פרק לעיל ]ראה ואחריו לפניו שראיתי, הספרים וכל מאחרג!רייסיש.
 1840 כד' ומצאתי כסף, רובל לרבע שוה הכותב של סיג שהרובל הרי Se~I], רובל של מאיות ל-15טויליש
 שטר עמד 1820 שבשנת ואומר הרוסיים, הכסף שטרות הוזלת השתלשלות את שמתאר רוסיה. ערך 342,צמוד
 ברוב גם )כמו ברוסיה שהיה המרקחת, למשקל מתכון הוא שאולי וחשבתי 4. כסף. מרובל רבע עלכרובל
 נפטר בתרכ"ד, בפולין נולד - מרגליות זילבר דוד חיים לרב )דבר-ישרים לאונקיא גרם 29.86 גרמניה(ערי

 א'. טור צ"ו עמוד בתשי"ט, בתל-אביב פעם ועוד תרצ"ח בפולין הודפס ורמזים. באורים דרושים -ב:תקצ"א
 340, עד 334 עמודים תרמ"ז, שנת ג', כרך "האסיף" העת בכתב יפה הירש לצבי תורה" של "שעורים גםראה

 מכך היוצא רוכל'(.הלוט אבקת 'מכל מלשון כנראה הרוכלים', 'משקל המרקחת למשקל קוראים הם י"ר.הערה
 ולא מטבע בכסף הט"ז[ שכתב לוט 5 ]% "ליחן להדר שרוצה שמי שם, כתב שכן אינו, זה אבל גרם. 14.93בוא
 מכילים הם כי סי"ג יובל 15 השוות כסף מטבעות שיתן לומר, ורצונו סי"ג". רובל ט"ו ערך יהיה כסף,בשוה
 זהובים 1 % אר כסף רובל לרבע סי"ג הרובל את חושב שהוא הקודמת, בהערה שכתבנו מה ולפי כסף. לוט 45!

 היתה הכסף רובל של החוקית הכסף תכולת כסף. רובל 3% או פויליש זהובים 25 לתת שצריך הריפויליש,
 - World Modern 5חן0]( .5.א, Yeoman של ספרו בסוף המטבעות משקל טבלת )לפי 1931 עד 1801משנת
 ל-1~5 שוה זה משקל ואם גרם, כ-67.48 הם רו"כ ש-3% כך גדול, בקירוב גרם 17.995 לעיל( ט' טבלהראה
 12.797 רק שהוא הרגיל, הרוסי הלוט כמו גרם, מכ-12.85 יותר לא הוא הכותב משתמש שבו שהלוט הרילוט,
 שבט-אדר - )ברוקלין ג' חוברת ד' שנה כ"יגדיל-תורה" גם עיין החזו"א(. בשקילת כ' פרק לקמן )ראהגו-ם
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נב

 ט"ופרק

 עמדין יעקב רבשקילת

 : כדלקמן הבן פדיון של שעורות תתק"ך אלף משקל שעור על כותב י ז"ל עמדין יעקברב

 בפי' ע"ב דק"ס 2 )עב"א דרהמים שלשים שהם מעים ק"ך הם בתורה האמורי'"ה"ס
 על בנוי והוא קדמונים ומחברים פוסקים מהרבה מוסכם זה מזוקק. כסף הקטורת(פטום
 ה"ס נמצא מזוקק... כסף שעורה חצי משקלה שהפרוטה מהגאונים מוכח חזק.יסוד

 מתחלפים ובארצות שונים בזמנים וגדולים רבים ושקלום שעורות תתק"ך אלףמשקלן
 אני גם בריוח. לוט הוא השקל נמצא שליש או ורביע לוט חמשה משקלומצאום
 רש"יו דעת והיא בריוח לוט שוקלים שעורות שפ"ר ומצאתי חמישיתם שקלתיהמבריך

 כלע"ז שקורין המשקל שהוא וידוע אונקיא חצי הוא שהשקל בכ"מ התורה בפירושז"ל
 שבעל ואע"פ ישנים עם חדשים החבורים רוב החזיקו זה ובדעת לוט. שני והואאונץ
 למעט, רב בין הלז המשקל על מוסיפים כולם חלוקות, דעות שמונה הביא ופרחכפתור
 כבר כי החבית היתה וצלולה הנ"ל. משיעור פחות היא שהסלע שיאמר אחד4 איןאבל
 התורה על בפירושו ]אשר[ ז"ל הרמב"ן הוא הלא בכך אליו רש"י של דינו בעלהודה
 כבעל חכם אין כי בזה, רש"י עם שהדין ז"ל הרמב"ן הודהי בסוף והנה עליו...נחלק
 וכן רש"י. כדברי האמת וראה בחן בעינו, ישראל של השקל לידו שבא אחרהנסיון.
 בחשבונות ובקי המדקדק ופרח כפתור[ בעל ]= ב"כ ליד ישראל שקל מטבעהגיע
 כחשבוני הר"מ דעת עם יפה ג"כ עולה וזה בריוח אוקיא לחצי מכוון ג"כומצאו
 מחמשת פדיון בדמי יפחות אל שהפוחת מאוד ברור דבר הרי הנ"ל. בס' עיין 6הדרהם
 זהובים ששה או לפחות שפעצי"א ר"ט שלשה כמו ששויין נקי כסף בריוחלויט

)חב"ב(7..."

 לוט "ד' שהם שעורים, חר"פ אלף הוא מים רביעית שמשקל מחבר אותו בשם מובא שם קמ"ח. עמודתש"מ(
 נפתלי הרב כן אליה הרב 5. שעורה. גרעיני לשפ"ד רוסי לוט על מבוסס זה חשבון גם וזאלאטניק".שלנו
 תרמ"ז. - ווארשא קליאצקין,הירץ

 ד' בפלג תק"ז(, בשנת באלטונה המחבר ידי על לראשונה )הודפס מגדל-עוז הנקרא סדורו, של השלישי כחלק .1
 ב'. עמוד קס"ט[ ]צ"ל ק"ס דף הסדור[ של הראשון ]החלק בית-אל =עיין 2. ברכות-הורי. הנקראמהחלק

 שעורות ס"ד משקל והדרהם והצי, דרהם משקל והדינר דינרין, מאה הוא "מנה כתב: א'( עמוד )בסוףשם
 כ"כ, ס"ק ט' סימן פ"ח ככורות - הרא"ש על הר"ח כדעת כזה סוכר 3. לוט". רביע הוא ודרהםבינוניות,

 אלא הגאונים, כדעת שעורים עפ"ד - שהסלע מודה רש"י שגם וילנא(, דפוס בכורות כמס' ע"ב:)דף
 )השוה, הוא ששקל השעורים שפ"ד משקל את מזהה שהר"ח בעוד ואולם אונקיא, חצי רק לדעתו,שמשקלם,
 דעת של לסלע הד"ח לדעת השוה הרמב"ם, לדעת הסלע משקל עם עמדין(, הר"י למשקל בקירוב,לפחות
 את עמדין הר"י מזהה מלבר. בשליש מזה לקטן חושב הוא רש"י משקל ואת י"ג, ל' לשמות בפירושוהרמב"ן
 שם, בכפתור-ופרח, שכן תמוה, זה 4. יותר. לכבד הרמב"ן משקל את וחושב רש"י משקל עם הזההמשקל
 המוזכר מארץ-ישראל, במכתבו 5. רש"י. לדעת ממשקלו חצי - תם רבנו לדעת הסלע שמשקלכתוב

 כתב אותנו, הפנה שאליו בית-אל, בסדורו שהרי בזה, דעתו לסוף ירדתי לא 6. ל"ו. לפרק ו-4 3בהערות
 יוצא הסלע, לשישית הרמב"ם של הדרהם את המובאת, בתחילת כאן, שחשב מה ולפי לוט, רבע הואשהדרהם
 מדברי לשקל היוצאים הדרהמים ששת את להשוות שרוצה הקטע, מתחילת שמשמע ואלולי וחצי. ללוטהסלע

 הרמכ"ם דעת את שתושב אומר, הייתי רש"י, לדעת ש"ה, יו"ד בשו"ע והמובאים פ"ך בכורים בהלכותהרמב"ם
 הסלע השוואת ידי ועל רש"י, שחושבו ממה פעמים 1 ל-לל השקל את החושב לכי-תשא, כפירושו הרמב"ןכדעת
 עם יפה עולה שזה כתב, זה ועל לוט, 4ל שהיא ימיו, של לדרכמה שוה שהדרהם מתקבל ללוט רש"ישל
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נג סופרק

 השעורים במשקל צמצום לדקדוקי להכנס רוצה שאינו נראה ומסגנונו שמדבריואף
 הדברים מאוד. לו קרוב משקל או קלן-קולוני"א למשקל שכוונתו נראה השונים,והלוטים
 כדלקמן: הם כך עלהמלמדים
 שחושב הרי רש"י, שכתב קולוני"א של האונקיה לחצי שלו הלוט את משווה הואא.

 צריך שודאי הרי סומך, הוא זה על ואם רש"י, מימי משמעותית בצורה השתנו לאשהאונקיות
 )קלן( קולוני"א משקל את שחושב הרי רש"י, כתב משקלו שעל המקום את גם בחשבוןלקחת
 רש"י. של למשקל ימיושל

 שבמגדל- 8 בעלית-הכתיבה מצייר הוא וכתובתו צורתו )שאת השקל שמשקל כותב הואב.
 ידו על המתואר מהסוג השקלים והרי רש"י, לדעת מתאים שהוא וכותב לוט בערך הואעוז(

 פחות קצת היינו גרם, 14.5 ביותר והכבדים גרם, 14 בערךמשקלם
 מ-~

 ואף קלן, של אונקיה
 ולא כזה שקל ראה שלא אפשר - עצמו והוא 9 ממאור-עיניים שהעתיקו כותב הוא הציורשליד
 משקלו. מה בהם לראות שיכל שונים, פרסומים כבר בימיו היו מקום מכלשקלו,
 ושאפשר בגרמניה המקובל ללוט שהתכוון נראה פירש, ולא סתם לוט שכתב מאחרג.
 זה בגרמניה. הכסף למשקל נפוץ שהיה קלן של הלוט היה כזה לוט אשכנזי. לוט סתם לולקרא
 )לל הלוט והנה מבאשכנז", כ"ף חלק כבד לוט כל ש"בצרפת בחות-יאירה, שכתוב למהמתאים
 הלוט משקל א"כ ויהיה גרם, 15.297 היה שמשקלו ז'(, פרק )ראה ידוע הרי - הצרפתיאונקיא(
 החושב ג'(, אות י' בפרק למעלה דבריו )הובאו יוסף-אומץ בעל גם הרי גרם. 14.569האשכנזי

 אפשר אלה ללוטים רק שבימיו מפני כך, חושב קלן, של ללוטים מרזבורג הר"מ של הלוטיםאת
 מרזבורג. הר"מ בימי גם היה שכך וחושב סתם, לוט באשכנז לקראהיה

 של לזקוק מטבעות 9 לפי היה ריעב"ץ בימי ספעצי"א שבר"ט הטהור הכסף משקלד.
 קלן. של ושליש לוט 5 בדיוק : דהיינו נקי, כסף קלן של זקוק 4! מכילות כאלו מטבעות 3 . י ייקלן

 זיטאמיר-תרל"ד, בדפוס המקורי. בדפוס של"א דף 8. ברנדנכורג? חבל 7. הרמב"ס. שלהדרהמים
 פרק ימי-עולם אמרי-בינה, חלק 9. י במדויק. שלא הציור לעתק 304, עמוד בתשכ"ט, בירושלםשצולם
 על בטבלה 76 בעמוד 1788 ג' 11. ו'. השגה טוף א' סימן 10. האדומים. מן עזריה לרב:"ו.

 הספציאס-טהאלער ]תצ"ח[ מ-1738 הכלל-גרמני הסטנדרד "לפי כי כותב הוא בעבר. הגרמנייםהמטבעות
 - מטבעות ב-9 לדבריו, היה סיגים ללא נקי מכסף קלן. של מסוגסג לזקוק חתיכות 8 לפי הוטבע זהובים" 2וגן

 גם יש מעוגלים. אינם ג' של הנ"ל בטבלה המספרים : )הערה למטבע נקי כסף גרם 25.98 נותן זה קלן. שלוקוק
D'1at'.)מהר"טים בתק"ז. המגדל-עוז הדפסת שלפני התקופה עבור בספרו האחרון הנתון הוא הזה הנתון רבים 
 הוטבע ביותר הקטן שמהם יותר. קטנים היו יותר. גדול אחד אף ראיתי לא ל-1738 הקודמים זהובים שניצני
 בספרו מורט, גרם. 25.06 ושקל ]תע"א[, 1711 עד ]תס"ה[ למספרם מ-1705 שמשל הראשון. יוסף הקיסרעימי
 1 של הצו לפי שהוטבעו הטהאלערים. עכור נותן ד'( לפרק 10 הערה )ראה הכסבורג, שושלת קיסרי מטבעות1:ל

 25.22 - בתק"ז המגדל-עוז הדפסת לפני האחרון אצלו שהוא ]תק"כ[, 1 742 כיולי נ 7 ושל ]תע"ז[ 1717):יולי
 2 של צו לפי וינה, הטבעת עבור גרם 25.22 - הנ"ל לתאריכים שקדמו המטבעות עבור גם נותן. הוא כךג,רם.

 לפי ספעציאס ר"ט מביא לעיל, שצוטטה בטבלה , 1788 ג' ]תי"ט[. 1659 במרץ 28 - כן לפני וכן , 1680רמאי
 לפי כי כותב, הוא אולם כולל, משקל לזקוק, ו-8 נקי כסף קלן של לזקוק כ-9 ]ת"נ[ מ-1690 לייפציגפסכם

 הר"טים זה. ממשקל במקצת חסרות המטבעות היו ]תצ"ז[, 1737 בשנת ברגנשכורג הגדולה""הכדיקה
 תכולת עם לזקוק, 8/י8 נמצאו -ת"ק[ ]תע"א 1740 עד 1711 בשנים שמלך השישי, קארל הקיסר שלנופעציאס

 התקן לפי שהוטבע ברנדנבורג. של טהאלר לזקוק(. גרם 233.8 לפי גרם, )25.28 לזקוק מטבעות ~ל9 שלכסף
 שמשל לאופולד, הקיסר של המטבעות גרם(. )24.35 לזקוק 9.6 - שבו והכסף לזקוק, 8 - נמצא בורגוגדי,עול

 מאחרוהמטבע גרם(. ן24.94 לזקוק 93/8 - שבהם והכסף לזקוק, ספעציאס ר"ט 81/5 - נמצאו , 1705 עדכ:-1658
 החוקית. הכסף מתכולת משהו חסר היה שהמטבע לכך, רבה חשיבות אין הפנימי, מערכו יותר קצתקוה
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 ,,נד
 תירה של ומשקלותמדות

 בית-יעקבו, בסדור גם הובאו לפדיון-הבן, ספעציא ר"ט 3 על הנ"ל, המגדל-עוז דבריה.
 : העורך כתב שם עמדין. יעקב ר' סדור והמכונה שנה, כמאה לפני לראשונהשהודפס

 ט"ו עם טאהלער א' ובפרייסין וחציי ק"כ מ' עם רו"כ א' ברוסיא הוא כזה ר"ט"וכל
 קרייציר5י. כ"ח עם פלארין( )או גולדין ב' ובעסטרייך פפעניג4י ו' ועם גראשיןזילבער
 גראשין זילבער ט"ו עם טהאלער ד' וכפרייסין והצי ק"כ כ"א עם רו"כ ד' כרוסיאוס"ה
 קרייצר", פ"ר עם גולדין וי"ו ובעסטרייך פפעניג י"חועם
 : כדלהלן הן מהשוואותיו לפדיון-הבן המתקבל המשקלערכי

 גרם 76.00 .. . . .. ...... )קרייצר( צ"ל 100 בן לגולדן גרם 9/י11 לפי גולדן,6.84
 גרם 75.85 ...................... לרו"כ גרם 17.995 לפי כסף, רובל4.215
 גרם 75.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . לטהאלער גרם 16.70 לפי פרייסיש טהאלער4.55

 גרם, כ-25.3 של למטבע עמדין ר"י של ספעציאס הר"ט את חשב העורך שגם מהנ"ל,נראה
 'ברוח'. קלן של לוטים 5 שהם כסף, גרם כ-76 מכילים מהם 3אשר

 הם שעורים ושפ"ר גרם, 14.61 בני קלן של לוטים כנראה, הם, היעב"ץ של הלוטיםובכן,
 "ברוח". כזהלוט

 לפי כסף. קופייקות ל-100 מחולק כסף( רובל )= הרו"כ היה ברוסיה13. כ'. אות פדיון-הבן הלכות12.
 בין הרוסי שכרובל הכסף משקל 1974(. - בתשל"ד )הודפס .R.S ת"ח(00ץ של World Modern 5תן0(הספר
 עד ]תרמ"ו ל-1931 1886 השנים ובין גרס 17.9950 היה תרמ"ה[ - תקס"א ]ה' למספרם ל-1885 1801השנים
 כתוב, ש"ה. סימן יו"ד פוריללע. זאב לרב תרנ"ה( )לבוב דרישת-הזאב בספר גרם. 17.9961 -תרצ"א[
 גם ראה ג'. 18 - שבו צרוף[ כסף ]= כ"צ ומשקל ג' 20 משקלו - שברוסלאנד קאפעקען 100 כעלש"הרובל

 פפעניג 12 היו הפרוסי ובזילבער-גרושען זילבער-גרושען. ל-30 מחולק היה הפרוסי הטהאלער . 14 י"ב.פרק
 הטביעו טהור. כסף קלן, של אחד שמזקוק כך, היתה ההטבעה א'(. משנה ו' פרק שבועות תפארת-ישראל,)ראה
 הי"ט המאה של השני בחלק גרם. כ-16.70 היה שבו הכסף שמשקל כך ח'(, את י"ב פרק לעיל )ראה מטבעות14

 הפיחות. לפני הנראה, כפי נכתב, הסדור אבל לזקוק, ל-15 לזקוק מ-14 הפרוסי הר"ט משקלהופחת
 צבי דוד הרב החתם-סופר. בזמן האוסטריים המטבעות של החוקי המצב על כתבנו ד'( אות י' )פרק למעלה .15

 בזמן שהיה החוקי שהמצב כותב ג"ח, סימן יו"ד חלק )פפד"מ-תרמ"ו( מלמד-להועיל בספרוהופפמאנן.
 גולדען 1 קרייצער, למאה נתחלק שכלגולדען המעות, נשתנה "ואז ]תרי"ח[, 1858 עד באוסטריה נמשך סופרהחת"מ

 21 נהיו גולדען ישנים[ ]= אליגע 20 כי קצת, נתקטן הגולדען אך חדשים[, קרייצרים ]היינו נייקרייצער 100=
 כן. ואם קלן, של לזקוק מ-20 היו קו"מ( ר"ט )לל החתם-סופר של הגולדענים גולדען". חדשים[ ]=נייע

 לשיטה המעבר את ליוה בהטבעה השנוי לגולדען. טהור כסף גרם כ-11.13 או הנ"ל, לזקוק מ-21 היוהחדשים
 החדש שה"פפונד" נקבע כך ולשם הקילוגרם. למשקל הותאם אוסטריה החדש.של המשקל בכללה.המטרית
 בפירושו דרישת-הזאב, בעל פוריללע, זאב הרב כותב החדשה ההטבעה על גרם. 500 או ~ק"ג בדיוקיהיה

 בעשותו ש"ז. י"ח במדבר על למברג-תרמ"א( שארית-יהודה, בחומש מודפס א', )מהדורה חומת-אנךהנקרא
 משפט, שמשמעותו: בגרמנית, מ"סוס" ]תרגום "רגל כי כותב הוא מקומו. מטבעות לפי פדיון-הבן חשבוןאת
 מגה יטבעו צרוף כסף פפונד א' מן ר"ל גולדען, מ"ה כעת עסטרייך במדינת המטבעות סטנדרד[ או נורמהתקן.

 לגולדען, גרם 11 9/י שנותן מה גולדען. מ"ה הטביעו שמהם גרם, 500 של החדש לפפונד כמובן כונתו.גולדען".
 מו"ק המטבעות כספר 499 שבעמוד לטבלה מתאים זה כל חומת-אנך. של ב' כמהדורה מפורשות כתבוכן

 ראה - לגולדנים נרדף [ow הסלורינים הכילו ]תרנ"ב[ 1892 עד ]תרי"ז[ 1857 כין לפיה. 13(, בהערה)המוזכר
 טהור. כסף גרם 1. 1 . 111 ! האוסטריים י"ר[ השגה סוף א' סימןחות-יאיר
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 ט"זפרק
 מבראד הלוי זאב רבשקילת

 י בספרו: כותב מבראד הלוי זאבהרב
 ממש מכוון והוא מכוון שעורים צ"ו ומצאנו בשעורים זהב דינר שקלנו והחברים"אני

 עכשיו של בפרוטה שהמקדש ללמד יש ומכאן משה בימי שהיה כסף דינרלמשקל
 יותר פרוטה על שמגיע לפי משני גט א"צ מאחר קדושין קבלה ואם ודאימקודשת
 כסף". שעורהממשקל
 כותב: הוא הספרי שבגליוןבהערות

 כסף לדינר מכוון משקלו עכשיו של זהב שדינר רואה שאני רב שלל כמוצא"ושמחתי
 שעורים" צ"ו משקלו ג"כ שהיהשבימיהם
 : כותב הוא דבריובהמשך
 עכשיו קונין נקי כסף לויט ורובע קווינט שקורין לויס רובע משקלו עכשיו של זהב"דינר
 בו שאין אף זהוב, שתרגומו זלוטה, בפולנית נקרא שהיה מטבע כלומר זהוב, ]צ"לבזהב
 עכשיו'[ של 'פרוטה לו קורא שהמחבר שילינג 90 או גדולים, 30 שווה היה הואזהב.

 פרוטות". צ' הואוזה]ו[ב
 הזהב שהיה על 3 שתמה תם רבנו של תמיהתו את לסתור מבקש הוא הנ"ל המחיריםמיחסי

 בגמרא היחס היה רש"י, מדברי שנראה מה ולפי מהכסף, 12 פי הזהב היה ר"ת ]בימי כך כליקר
 כותב: הוא ל-ו[.25

 זהב דינר שהרי ר"ת בזמן שהיה ממה יותר יקר שזהב עתה גם רואין אנו שהרי תימה"אין
 או אחד זהנו[ב בעד הוא נקי כסף לויט ורובע זהובים ח"י בעד הוא לויט רובעשמשקלו
 שהדינר שמעתי גם בזהב. מי"ב אחד היה ר"ת ובזמן בזהב מי"ח אחד שכסף נמצאפחות
 יותר". עוד שוה היה מזוקק זהב היה ואם מזוקק זהב אינה עתהזהב
 זהב מטבע הרז"ה חדושי כתיבת בזמן היה 4, הפולניים המטבעות על בספרו גומובסקילפי
 'זהובים' 18 היה מחירו הטהור. הזהב מן גרם 3.42 והכיל 5 גרם 3.48 שקל אשר דוקאט'שנקרא
 כך שילינג, שנקראו נחושת מטבעות ל-3 שוה היה 'גדול' וכל אחד, כל 'גדולים' 30 שלפולניים
 נקבל שעורה, גרעיני ל-96 הדוקאט משקל את לכשנחלק 'שילינג'. 90 בן היה 'זהוב''שכל
 גרם. ל-13.92 יצא והשקל שעורה, לגרעין מיליגרםי36.22

 תרמ"ה. - ירושלים חדושי-וכללות-הרז"ה, ובשם מכ"י הוספות ועם תקל"א, - זולקוא הלוי, זאב רב חרושי .ו

 שיעור א'. חלק -תרמ"ה. ירושלים מדפוס הוא שלפני הספר תקי"ד. כשנת כבר הספר הוכן ההסכמות)יפי
 לו, נתן ד"ה צ"ט. כתובות מכ"ה, אחד ד"ה : מ"ר ב"מ 3. ולפי. ד"ה ב' עמוד ג' דף 2. ג'. אות)!רוטה.
 גרץ-4Numismatic polnischen der Gumowski-Handbuch Marian .Prof. ,1960. מקומות.ועוד
 להיות הנדון הלוט צריך לוט, ל-זל שוה זה שמשקל הרז"ה, שכתב מה לפי 5. 216. בעמוד bb)ובלה
 לוט 16 של וזקוק זהובים, 4 שוה שלוט יוצא אחד, זהוב שוה נקי כסף לוט שרבע שכתב, מה ולפי גרם.13.92
 שוים פולניים זקוקים 1 4222222. לפיו ש"ה, יו"ד הגר"א, בביאור המובא למחיר מאוד קרוב זה זהובים. 64)גוה

 הם הרז"ה חדושי בעל של שהלוטים יוצא זה ולפי זהובים, לכ-63.28 שוה פולני שזקוק כך זהובים,7יכ-90
 המוזכרים קיסר מדינות של מהלוטים 11 ל-~ל שוים מהם 16 אשר פוליש, לוט הגר"א קורא שלהם לוטיםאותם
 שמענו לא כזה לוט ועל גרם, 19.8 - קיסר של לוט יהיה גרם 3.92נ של הם הפולניים הלוטים ואם שם,כ:ט"ז
 השוה פראג של כסף של מלוט יותר אינו קיסר של שלוט י"כ, בפרק למעלה הוכחנו וכבר ההם, כמדינותמעולם
 בנגוד הכסף, למחיר הזהב מחיר בין הרז"ה, מדושי לבעל שיוצא ל-1, מ-18 יותר של היחס גם גרם.15.86
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