
קסת

 ס"הפרק
 האחרונות השנים במאתים הדרהמים משקלעל

 בו דמשק, של הוא איזורנו עבור הנתון ביותר הקטן שהמתקאל רואים אנו כ'בטבלה
 כך גרם. 2.989 או מכך % - והדרהם גרם, ת"ר-4.484 בשנת המתקאל 1840, ד' לפיהיה,
 הרוטל", של ה-600 "החלק שהיא דמשק, של פזו" או ה"דרכמה את 1840 ד' נותן בערךגם

 טריפולי עבור 3.028 )8ת1עת51(, איזמיר עכור נתן שהוא 3.212 לעומת גרם.כ-2.990
 לאלכסנדריה, 3.048 (Constantinople), קושטא עבור ו-3.207 צידון עבור 3.106שבסוריא,
 ובצרה. לבגדד גרםו-3.110
 עבור גרם( )=:1794 הולנדיות יחידות 37333 -- ק' בשם בטבלאותיה נותן 1791ג'
 צחן )ללא נותן שהוא הנתק ואולם גרם, 1990 הדרהם עבש עמותן מה דמשק, שלהרוטל
 את מכנה הוא כך .-. ה"דרכמה" עבור שכן הנ"ל, דבריו את סותר זה לנתון מתחת מזמקוק
 היו שבדמשק כמובן, יתכן, גרם. .3 1905 שהם הולנדיות, יחידות 662/5 נותן הוא -הדרהם
 בין- שלמסחר בעוד המקומי, למסחר השתמשו הסורי, הקטן, בדרהם משקל, מערכותשתי
 שמערכת היא, אחרת אפשרות קושטא. לשל זהה להיות אמור שהיה בדרהם השתמשומחוזי
 על שונות למסקנות להגיע יכלו שונים שחוקרים עד לקויה, היתה המשקלות עלהפיקוח
 שם. הדרהם של המדויקהמשקל
 קושטא של הדרהם עבור מביא 1971 ג' שונות. הערכות יש קושטא של המשקל עבורגם
 )3.219 הול' יח' 67 - של' לפי גרם(; )3.1905 הול' יח' 662/5 - טילט לפי דעות:שלש

 בשם למעלה שהבאנו למה מתאים האחרון גרם(. )3.099 הול' יח' 64% - קרויז ולפיגרם(;
 כותב הוא העותמני. הדרהם של המדויק המשקל שבקביעת הבעיתיות על עמד י ל"פגריווס.
 שנותן מה גרם, ב-4.618 מעריך הוא אותו מהמתקאל, כ-% הדרהם משקל את נותןשבלין2
 גרעינים ]601/25 צרפתי משקל קושטא של הדרהם עבור נותן טילטי הדרהם. עבור גרם3.079

 אל-רהבי, של מטבלאותיו לומד סובייר גרם. ל-3.18899 ל"פ מתרגם אותוצרפתיים[
 לישמעאלים -1285 מ-1280 העותמני שהשנתון בעוד גרמים, ל-3.151596 שוהשהדרהם

 מטרולוגיה "עם כי סובייר של בהערתו מסיים ל"פ גרם4. 3.207 נותן)תרכ"ד-תרכ"ט(
 הראש". את לאבד באמת אפשר כזאתמוסלמית

 ו-319.62 דרהם 400 בת טורקית אוקה עבור גרם 1278.4 נתון יחש-המדותיבחוברת

 עבור הטורקי. לדרהם גרם .3 196 נותנים אלו נתונים דרהם. 100 של טורקי "כ'עקי" עבורגרם
 והוא אחד, כל גרעינים 64 של דרהמים מ-400 מורכב אחד ~קקא כי זו, בחוברת כתובמצרים

 על כ"ו( לפרק 16 בהערה )המתוארים שלו הקטלוגים של השמיני ככרך xxiv שכעמוד שולים בהערת .1
 טורקיה של הכלכלית ההסטוריה על בלין מ. של למאמרו כוונתו 2. הבריטי. במוזיאון הערבייםהמטבעות
 ו-618 גרם 4 או וחצי דרהם שווה שהמתקאל 457, בעמוד שם כותב בלין נ"ט. לפרק 26 בהערה לעילהמתואר

 ז'( לפרק 1 הערה )ראה צרפת של לזקוק הזרים המשקלות שבין היחס על בחבורו .~א Tillet 3.מיליגרם.

- 777[ )משנת הרביעי בכרך גם מצוטטים מנתוניו חלק 372.עמוד  האנציקלופדיה של ההשלמות של תקל"ז( 
 . Poids ערך Encyclopedie טס MEtiers des cr Arts des Sciences, des Dictionnaire : הראשונההצרפתית

 ע"י גם אומץ זה מספר 4. בירושלם. הלאומית הספריה של הקריאה באולם נמצאת ממנה צלוםמהדורת
 גם ניתן זה משקל גרם. ל-3.205 שוה הדרהם כי החשבונות" "ספרי בשם כותב שעורי-תורה בעל הרב 1840.ד'

 עבור תרפ"ד(, )לייפציג שלו שו"ע קצור למהדורת הנספח המצוות, שיעורי חבור בסוף פלדמן דוד הרב ידיעל
 על הועתק שיעורי-תורה, בעל הרב שכתב 3,2, דקדוק, בפחות או. 3.205, המשקל ישראל. כארץ הדרהםמשקל
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קסם סדפרק

 הארצות של המשקלות טבלאת אחרי במצרים. לדרהם גרם 3.0875 נותן זה גרם. 1235שוקל
 שיעורי את מחשב הוא בו עדיות", ריש הרמב"ם דברי על "ביאור הנ"ל בחוברת ישהשונות,
 הרמב"ם. התכוין שאליו הדרהם גם הוא ימיו של הנ"ל המצרי שהדרהם בהנחההרמב"ם
 שבמצרים". המדות מערכת על במאמרו ביי מוחמד מוסר במצרים, הדרהם משקלעל
 הוא המצרי הדרהם שמשקל מצאה לנוצרים ה-18 המאה מסוף הצרפתית שהועדה מספרהוא

 מצאה עלי, מוחמד ידי על ב-1845 בערך שאורגנה מצרית, שועדה בעוד גרם.3.0884
 נתון כריטניקה כאנציקלופדיה האיסלם. שלטון מאז היה כך ולדעתו גרם, 3.0898שמשקלו
 התפתחות זו אולי מצרים. של הדרהם עבור גרם ל-3.12 המקביל ערך אנגלי,במשקל
 יותר.מאוחרת

 שיש למרות למקום, ממקום הדרהם במשקל הבדלים על מראים שהבאתיהנתונים
 העותמנית, האימפריה רחבי בכל אחיד להיות צריך היה שהדרהם כך על המצביעיםמקורות
 בשנת כנא-אמון8 מחכרו ידי על שהודפס נהר-מצריםל, כספר מוצאים אנו כך מצרים.כולל

 תחת חוסים כולם וסוריא ומצרים בבל בכל אשר "בזמנינו כי הנוצרים[, למנין ]1908תרס"ח
 היא דרהם ע"ה אשר שווה הוא הממלכות כל של הדרהם כל יר"ה, האדירה תוגרמהממלכת
 עיה"ק". בירושלים היא וכן השוררתהאוקייה

 הנתונים מכל הנמוך במשקל דרהמים על המראים דברים גם מוצאים אנו זאת כללמרות
 שמדותיו כלי לאחד, אחד של מידה בקנה המחכר מציר כסא-דברכתא' בחבורשהבאנו.
 מתפעל הוא חבורו1י שבסוף )בהשמטות וחומש0ן וחצי אצבעים על אצבעים עלאצבעים
 בהדפסה ששבוש כך - התחתון הקו מלבד - שבציור הקוים רוב הודפסו שבומהדיוק
 ז' לרוחב שוה שהאצבע הרמב"ם, שכתב מה לפי קבע האצבע מידת את בחשבון(. באאינו

 המתואר הכלי את הממלא היין את ששקל כותב, הוא המחבר. מדד אותם שעורה,גרעיני
 לדף. מעבר כאן, מצולם שבכסא-דברכתא הציור משלנו". דרה'ם "חמשים שמשקלוומצא

 74 בעמוד 6. תר"ל. - וורשא פרידמן, אריה דב מאת 5. נוספת. בדיקה ללא זמננו ממחברי רביםידי
 המחבר י"ג. ס"ק הבן פדיון הלכות ב' עמוד קכ"ט דף א' כרך 7. כ"ט. לפרק 4 בהערה המתוארמהמאמר

 ורד"ק רש"י פירשו וכך יונתן תרגם כך אלכסנדריה. של המקראי השם 8. שמעון. ן' אהרן רפאל הרבהוא
 ובסוף תרכ"ג, איזמיר למאירי, קרית-ספר לספר כנספח הודפס 9. ח'. ג' בנחום המוזכרת אמון נאאת

 החונה : ושלום לפ"ג תרכ"ו[ ה' ]= ד'ב'ר'כ'ת'א( )כסא משקנת[ ניסן לחדש עשירי ביום "...החותם חתוםהחבור
 הם אלו 11. ו'(. )סימן ד' עמוד חנינא כ"ט דף 10. ס"ט". נהר הכהן משה הצעיר יע"א אזמירפה

 עכ"ז כ"כ לצמצם א"א אדם דכידי הגם הנה הכוס. חלל מדת "בשיעור ד': עמוד כ"ט דף על כהשמטהדבריו
 מבני חד דעת והסכמת בחברת וראוי אפשרי היותר בדקדוק כיגוניות שעו' שבע ברירת עפ"י מדתו עלעמדנו
 כינינו המוסכמת מדה אותה ועפ"י נר"1 רחמתים רח"ם חכיבא רב מוה"ר השלם הרב מעלת ובקי חריףעליה
 שהם כיון גמור דבוק הרשימות ולדבק לחבר הדפוס ככלי הנמנע מן דהוא והגם בדפוס. כיוון אותהקבענו
 דלכשיאמוד מעצמו יתכונן למדוד והבא המעט מן מועט דבר אלא אינו שביניהם האויר עכ"ז מחולקיםעצמיים
 מכוון אצכעים[ על אצכעים ]= אע"א רבוע ימצא מחוברים יהיו והשוכבים הנצבים הרשימות קוי דכלבהניחו
 הגודלים שתי רוחב מדת יתברך[ לאל שבח ]= שלי"ת איך ואראך וכא כמובן. בדקדוק פונה שאתה פונותבכל
 דקדק אשר דאחר ל"ה סס"י מי-נדה בקונ' החסיד[ הרב ]= הרה"ח בדברי דהתבוננתי מרווחים ואינם בדקדוקהם
 ויראה ע"ש טפח חצי מדת שי' לרבים להורות קו ונטה ואשכח ודק הנסיון על ועמד והשי' המדות מיניבכל

 ואפשר שערה חוטי כשני דהו כל אלא חסר ואינו כמוחש בפנים לנו שיצא טפח חצי כמדת שהוא שםהרואה
 רוה"ג כשי' דדקדקנו נ"ר משא"כ לחומרא מרווח להיות דצריך מקוה גבי הדין שהוא כמו כשוחק שי'דהה"ח
 דהקו הדבר יצא דמ"ה ונר' אמה. לכל אצבע חצי להוסיף צריך דלמקוה בפנים והקדמנו הגודל[]=רוחב
 הכוס חלל מדת אורך של העומדים הקוים מראשי הדפוס ע"י נתפרד ג"ד באותיות הכוס בתחתיתהמורשם
 והתבונן". ודוק הנז' החסיד הרב של המדוקדק טפח כחצי בכיוון ממש הוא הנ"ל התחתון הקודעתה
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 תורה של ומשקלותמדותקע

 בסרגל בירושלים( קוק הרב מוסד בספרית )נמצא המקורי בדפוס מדדתי תשל"חבכסלו
 הקו ]מלבד שבציור המידות כל עץ. של הוא אף אחר, בסרגל שנית מדדתי בקורת ולשםעץ,

 דבר יותר, ארוך נעשה העומדים" הקוים מראשי הדפוס ע"י ש"נתפרד שבגללהתחתון
 ריקי חי עמנואל החסיד הרב של למדתו להשוותו הנועד שמים, מעשה בו רואהשהמחבר

לה
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 עמנואל החסיד הרב של מי-נדה קונטרס מתוך צולם אצבעות(. )2 טפח חצי ציור : מימיןכתמונה
 אנגליים. ובאינצ'ים במילימטרים סרגל עם יחד )ליוורנו-תק"ם(, ז"ל ריקיחי

 תרכ"ו( - )איזמיר נהר הכהן משה רב של כסא-דברכתא מקונטרס שצולם כפי הרביעית ציורמשמאל
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קעא האחרונות השנים במאתים הדרהמים / סדפרק

 ברום אצבעים על שאצבעים כך מ"מ, 23 כ-~ל של אצבע על מראים מי-נידהה[,בחבורו,
 הממלא ויין מעוקב, סנטימטר כ-135.74 של חלל מהוים אלו מאצבעות וחומש וחציאצבעים
 דרהם, 50 - אלו מידות בעל שבכלי היין שקל המחבר לפי גרם. כ-136 לשקול צריך זהחלל
 גרם. כ-2.72 אלא היה לא שלו הדרהם שמשקלכך

 שמדותיו מרובע כוס הממלא ליין כסא-דברכתא בעל שכתב הדרהם, חמישיםשיעור
 למה בנגוד עומד שעורה, גרעיני שבעה ברוחב נמדדת האצבע כאשר מעוקבות, אצבעות10.8
 בעל דרהם. מ-40 יותר לא מכיל כנ"ל הנמדד שכלי ז"ל'ן, פאלאג'י חיים רב הג' זקנו,שכתב

 או פאלאג'י, חיים רב של מהיין כבד יותר היה שלו שהיין שיתכן כותב,כסא-דברכתא
 הוא שחשבן מהשעורות קטנות היו לבינוניות, חשבן פאלאג'י חיים שרבשהשעורות,
 השורש להיות והשעורות האצבעות יחס צריך בנפח ל-5 4 של יחס לקבל בכדילבינוניות.
 להיות חייב פאלאג'י חיים רב של השעורות רוחב כלומר לאלף, 928 או ,/4, שלהשלישי
 נחשבה שעורות שבע בת שהאצבע למעלה כתבנו כסא-דברכתא. בעל של מהשעורות0.928
 - פאלאג'י חיים רב של שעורות שבע תהיינה וא"כ b"b, 23 ל-4ל כסא-דברכתא בעל ידיעל

 אחד אף ראיתי לא שעורה, גרעיני שמדדו החכמים מכל כי זאת, להניח קשה קצת מ"מ.21.6
 קשה מזה. יותר בהרבה ששערו ויש פחות, או מ"מ ב-22 השעורות שבע רוחב אתששיער
 ההבדל גם לבינוניות. מ"מ, מ-22 הקטנות שעורות, 7 חשב פאלאג'י חיים שרב להניח,א"כ

 חיים רב 25%. של פער על לגשר בכדי בו שיש נראה לא השונים, היינות של הסגוליבמשקל
 הוא האצבע שיעור את כאשר מעוקבות, אצבעות 10.8 בת שברביעית כותבי, עצמופאלאג'י
 רביעית שיעור "בדקדוק לו יוצא שעורות, שבע ברוחב ולא בינוני, אגודל ברוחבמשער
 הוא דר' מז"ך יותר עצמה זו במידה לפעמים יבא ואם רפוי הוא היין אם דר' ז"ךבמשקל
 תראה ואם המבחן. עשיתי כאשר מו"מ וחצי דר' כמו ליין מיין הפרש שיש עב שהייןמחמת
 ברוחב שעורות. בז' הגודל רוחב כשנשער דהיינו השעורות במידת האצבעיים כשתמדודעוד
 שעורה כשיעור גדולה יותר וכו' אצבעיים על אצבעיים של זאת המידה תמצא באורך ב'שהן
 מידה שיעור יבא ואז יי המידה באורך יתירה ומשהו שעורה ושיעור המידה ברוחב משהוחסר
 י"ג המידה בזו הוספה ואיכא בזה גם המבחן עשיתי כאשר למרבה דר' מ' או ל"ט למשקלזו
 בין הפרש דיש תברא לא הא כנז' דר' ז"ך שהיא הפוסקים בה שהסכימו המידה על יותרדר'
 מ-27, דרהם 1 לל אלא אינו ליין יין בין שההפרש הרי כאמור". למדינה וממדינה לזמןזמן
 דרהם. מ-40 דרהם 22/9שהם

 זהים. אינם כסא-דברכתא בעל ושל פאלאג'י חיים רב של שהדרהמים זה, מכלנראה
 של לדרהם 1840 ד' שנותן כפי גרם. 3.212 כנראה שוקלים פאלאג'י חיים רב שלהדרהמים

 כפי הכולל, שארכו קו יש זה מחבורו ל"ה סימן בסוף אדרת-אליהו. ספרו עם יהד כרוך תק"כ. - ליוורנו .12
 אצבע שלכל כך טפח, חצי שהוא כותב והמחבר מ"מ, כ-49.2 הרצוג(, הרב ביד 1נמצא המקורי בדפוסשמדדתי

 הקוים לעובי בערך השוה בשיעור כסא-דכרכתא שבציור האצבעות על עודף זה אורך מ"מ. כ-24.6יוצא
 הכוס ציור יד על כאן מצולם שבמי-נדה הציור השערה'. 'חוט כסא-דברכתא בעל קורא זה ולעובישבציור,

 איזמיר-תרי"ב. פסח, של הגדה על לראש" "חיים לפירושו בהשמטות 13.שבכסא-דברכתא.
 להוסיף וכוונתו מגומגם. קצת שהלשון ונראה ל-27, 40 של יחס תתן לא זה בשיעור תוספת15. שם.14.
 על אצבעים של המרובע מכיווני אחד לכל כמעט-שעורה פעמים כשנוסיף ואז הקו, קצות לשני השעורהאת

  למה מעבר שעורה בכמעט אצבע כל שמגדילים ןכלומר. הגובה לכיווז שעורות משתי יותר וקצתאצבעים.
 במקום דרהם 40 המכיל כלי מתקבל שעורות( משש יותר קצת כנראה שהיתה עצמה, האצבע ממדידת לושיצא
 הרי דרהם. 40 - הרביעית משקל עבור מתקבל שעורות שבע ע"י המשוערות באצבעות אם החשבון. לפי27.
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 לפדיון-הבן, מצריך שהוא מהמטבעות גם נראה כך לכך. מאוד קרוב פנים כל על אואיזמיר,
 מציורו מוכח - כסא-דברכתא"י בעל שקל שבהם הדרהמים זאת, לעומת נ"ז. פרקראה
 גרם. כ-2.72שהם

 של הדרהם 50 משקל בין שההפרש האפשרות בדחית שכתבתי שמה להדגיש,ברצוני
 שמדדו, השעורות בעובי מהברל נובע פאלאג'י חיים רב של ה-40 לבין כסא-דברכתאבעל
 אם לזה. קרוב או גרם 3.212 אמנם הוא פאלאג'י היים רב של שהדרהם להראות אלא באלא

 בעוד השעורות, ברוחב מהבדל ההפרש נובע זאת שבכל ולומר, לדחוק הקוראירצה
 פאלאג'י חיים רב של השעורה מרוחב להפחית רק כך ידי על יוכל שוים,שהדרהמים
 הציור ידי על נקבע כסא-דברכתא בעל של השעורה רוחב שכן שלו, הדרהםוממשקל
 אם ואף גרם, 2.72 - כאמור הוא זה מציור המתקבל הדרהם בספק. מוטל ואינושבספרו
 למעלה, שהבאנו כפי מיליגרם, מכ-150 יותר כך על יתוסף לא כבד, היה כסד"ב בעל שלהיין
 עבה. שאינו מיין 27, מתוך וחצי אחד מחלק ביותר כבד אינו "עבה"שיין

 פאלאג'י: חיים רב כותב שם דבריובסוף
 לפי דר' ז"ך כשיעור עולה אם רביעית של זה שיעור על שעמד נר"ו נהר הכהן"משה
 ולהיות הי"ו בד"ק~י ככתוב בזה הרחיב והאריך המידה על להפריז ורצה הש"סמידת
 ארי בתורה לעמית הנו' פס"ד שלחתי הצבור עול וגם לפסחא פוריא בן אלי באכי

 פונטרימולי~ן בנימין חיים כמהר"ר סרו"י ועצום הרב קדושים של בנןשבחבורה
 רביעית ששיעור זה... בענין דברי מאז הרואה ואנכי הפוסקים... סברת לקייםנר"ו...
 ליקח להחמיר שרוצה למי ואפי' קי"ל הכי שכן וכיון הפוסקים כל לפ"ר דר' ז"ךהוא
 יותר המידה על להפריז אבל דר' מ' למרבה הוא השעורות למידת שוה שיהיהמידה
 ואכמ"ל". בס"ד הארכתי ובתשו' ושם כעת מקום רואה אינימזה
 רב של הדרהמים את חשב כסא-דברכתא, בעל נהר, הכהן משה שרב שכמו קמן,הרי
 נהר משה רב של הדרהמים את פאלאג'י חיים רב גם חשב כך לשלו, כשוים פאלאג'יחיים

 אחת בעיר הדרים חכמים תלמידי ששני כזה, ענינים מצב פאלאג'י. חיים רב כשללגדולים
 מוזר לי נראה רעהו, שפת את איש להבין ובלי בכך להרגיש בלי שונים דרהמים עלידברו
 על המעיד שני עד מצאתי אבל ממנה. למדים ואין היא, שגגה אולי לומר, חשבתי וכברמאוד,
 טבריה מחכמי אליקים, נסים הרב הוא הלא הכסא-דברכתא. משל יוזכר עוד קטניםדרהמים
 גם שעשה כתב 'דבר-נאה'9ן, הקטן. כחבורו אשר התרמ"א(, אדר בא"ך שלשים בן)נפטר
 המצויר הכלי למידת מידתו את והשוה כסא-דברכתא, בעל הרב שעשה כמו מידה כליהוא

 ת"ו[, טבריה ]= טבת"ו עי"ק ממימי המים, את שקל הוא זהים. ומצאםבכסא-דברכתא
 כיין משקלו "את כסד"ב כעל הרב מצא איך תמה והוא דרהם, נ"ד ומצאם זה, כליהממלאים

 שחללו, הנ"ל, שבכלי המים שמשקל כיון מקום, מכל דוקא". דרהם חמשים מהמים עבשהוא

 למעלה 16. השעורות. מאותם 6.1404 להיות צריכות ידו על הנמדדות האצבעות היו דרהם 27לקבל
 הנקראים המטבעות שאותם שידענו מה "לפי שכתב: כסא-דברכתא בעל דברי את הבאנו נ"ז( לפרק 9)בהערה
 היה שכך אלא שקלם, הוא לא אלו, דרהם ששמונה נראה, בכיוון". דר' שמונה שוקל דיריקלי'ס... קארא'סבמקו'

 שבהם לדרהמים שוים אלו שדרהמים חשב שוים, הדרהמים שכל שסבר מה ולפי כספם, משקל שזהמפורסם,
 יד. ככתב פאלאג'י חיים הרב ומראהו כסא-דברכתא, כעל של הראשון לקונטרס כוונתו 17. היין. אתשקל

 חדושי ובסוף ל"ג. תרט"ו- איזמיר פתח-הדביר. בעל הוא 18. עדיין. פורסם לא כסא-דברכתאהחבור
 רב של כסא-דכרכתא החבור פורסם טרם שכתב הכהן, משה רב דברי את לסתור כסא-דחיי קונטרס לו ישאו"ח
 שם. ויטאל, שמואל לרב חיים-שנים-ישלם על בהערותיו בבטולו, דברים כתב פרסומו אחר הכהן.משה
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קעג סד-מהפרקים

 גרם הוא מים סמ"ק כל ומשקל ומאתר דרהם, 54 היה סמ"ק, כ-136 למעלה, שכתבנוכפי
 גרם20. 2.5185 שהם גרם, 136/54 אצלו שקל דרהם שכל הריאחד,

 כ- בין היה הטורקי השלטון שבאיזור ישראל חכמי בו שהשתמשו הדרהם , דמלתאכללא
 ניתנת והיא החשבונות, מספרי לעמוד אי-אפשר המדויקת מדתו כשעל גרם, לכ-5/ן3ללב

 ידועים. אחרים משקלות או למטבעות הדרהם את משוה הנדון כשהחכם רקלבירור

 ס"הפרק
 ישראלשקל

 מגיה עמדין2 יעקב ]רב השקלים" "שקל עליו שכתוב מטבע ששקל כותבי,הרמב"ן
 השקל. במשקל רש"י לדעת מתאים ומשקלם שקל, חצי עליו שכתוב ואקר ישראל"[,ל"שקל

 ולדעתו הגאונים, כדעת הפוסק הרשב"ץ, גם רש"י. לדעת גדול סיוע בזה רואההרמב"7
 שהשקלים עקרונית, מודה רש"י, של מהשקל ב-20% גדול שני בית של ההלכתיהשקל

 שלדעתו אלא השקל, של ההלכתי למשקל הוכחה ומהווים הלכתי תקן לפי הוטבעוהנמצאים
 רב גם השקלי. משקל על מלגו חומש שהם מלבר, שתות שהוסיפו לפני אלו שקליםהוטבעו
 כהוכחה הנמצאים, השקלים משקל את תשא, כי לפרשת בפירושו חושב אברבנאליצחק

 השקל משקל על מלבר שתות מוסיף הרשב"ץ, כמו הוא, וגם השקל, של ההלכתילמשקל

 בכף ביצים שלשה שקלתי אחת "פעם המחכי: כותב הנ"ל החביר של ע"א ג' בדף 20. א'. עמוד ד' דף .19
 נתקטנו". לא פנים כל על היי יא"כ דוהם ב"ב ואחת  דיהם.מ"מ ח"י ואחת דרהם י"ו בו יש אחת יעלתהמאונים
 לו שנראתה ואחת רואה, של עינו לפי שבגדולות. וגדולה שכקטנות קטנה לו שחפש נראה, המשקלמפזור
 למצב סביר פיזור נראה זה גרם. ו-55.4 ול45 40.3. לדרהם[ גרם 2.5185 ]לפי משקלם את ומצאבינונית,
 א"י ש"ביצי מספרו, ב' סימן כסוף שיעורי-תורה בעל הרב שכתב כפי בשוק, אז שהיו הערביותהביצים
 ]שהם גרם ו-2 דרהם 16 עד גרם[ 45.8 ]=ס"ה גרם ו-1 גרם[ 3.2 של ]בדרהמים דרהם 14 הם בשוק"הנמכרות

 שיעורי-תורה בעל נותן עבורם דבר-נאה[ כעל הרב בימי היו לא ]שעדיין היהודי" משק "ביצי לעומת גרס[53.2
 שברשימת עוד, שם מציין שיעורי-תורה בעל הרב גרם. 57.6 עד 48 דהיינו דרהם, 18 עד דרהם 15 שלתחום

 40- של מינימום משקל לפי לקבוצות הביצים נחלקו מלחמת-העולם-השניה, בימי הממשלה שפרסמההמחירים
 לפיו מחשבונו, הקטנה ממוצעת ביצה נותנים ז"ל, הרב שהביא החשבונות שכל מאחר גרם. ו-55-50-4560

 מזכיר מזה, יותר עוד עצמה הביצה ומשקל גרם, 57.7 להיות הממוצעת הביצה כנפח שנפחו המים משקלצריך
 ואחר גרם. 3.2 לבני הרב חושב שאותם דרהם, ו-22 18 16, ששקלו דבר-נאה. בעל ששקל הביצים את שםהרב

 אשר גרם. ו-70.4 57.6 גרם, 5 1.2 הנ"ל הביצים משקל היה כך, היה אילו כי אומר אני רבה, המחילהבקשת
 הרב חשכן איך להבין מאד וקשה כשוק", הנמכרות א"י מ"ביצי ביותר הגדולה על עולה שבהם הקטנהאפילו
 גרם. מ-51 הקטנה ביצה שקל, לא פנים כל על או מצא, לא ואיך ליציגות. דבר-נאהבעל

 מגדל- 2. הגאונים. ממשקל "/5 הוא זה שמשקל גם שם כותב הוא לתורה. פירושו בסוף המודפס במכתבו .1
 כתשכ"ט(. בירושלים )שצולם תרל"ד - זיטאמיר כדפוס 304 עמוד הכתיבה, עלית מדות, ביתעוז.
 אולם הרמב"ן, שראה שקל" אותו ראו כבר הגאונים כי ספק "כלא כי גם, כותב הוא רכ"ו. ענין ג' הלק תשכ"ץ3.

 מטבעות- לספר במבוא מדבריהם צטוטים מצאתי ואולם כאלה, שקלים נזכרים בדבריהם איפה כותבאינו
 בגליון )מודפס ה' משנה ד' פרק ידים למשנה כפירושו : ד' עמוד תרע"ג( )ירושלים רפאלי שמואל שלהיהודים
 גדול בכהן כדגרסינן פי' אשורית "כתב גאון: האי רבנו כותב אחרוןן כרך וילנא ש"ס כצלומי טהרותמשניות
 שבידנו וזה לרעץ נהפכה וכשחטאו לישראל תורה נתנה אשורית בכתב אומר רבי כ"ב.( )סנהדרין ובגמראבתוס'
 בכתבו". שמאושר אשורי שמו נקרא ולמה רעץ הוא ישראל שקלי על ושכתוב כותים ושכיד אשורי הוא זהעתה
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 מכריעה כהוכחה הרמב"ן שמצא השקל את הוא גם מביא עמדין4 יעקב רב התיסוף.שלאחר
 רבנן, הני לכל מנין ידעתי לא הקטן שאני ואף הנסיון". כבעל חכם "אין כי רש"י,לדעת

 כתבו, שכך כיון מקום מכל הלכתי, לתקן ובהתאם חכמים דעת על הוטבעו אלווהשקלים
 אלו. שקלים של במשקלם שאפשר כמה עד ולדקדק להתאמץ אנוחייבים

 ומהצד ישראל" "שקל כתוב אחד בצד רעץ. בכתב עבריהם משני כתובים אלושקלים
 א' האותיות מופיעות ישראל, שקל שכתוב בצד המטבע, במרכז הקדושה". "ירושליםהשני
 על וכו;. ב' שנה א', לנשנה[ תיבות כראשי להבין יש אותן ש"ה, או ש"ד או ש"ג או ש"באו

 ממידתם חוץ הפרטים יתר בכל השקל". "חצי ישראל", "שקל במקום כתוב השקלחצאי
 את חשב ד', משנה שקל רק שראה האדומים, מן עזריה ר' השלם, לשקל דומים הםומשקלם
 ששקלוהו והוא דרכון", ל"שקל חשבו עמדין2 יעקב רב דוד". "שקל תיבות לראשיהש"ד

 דרכונות". שוקלים היו "בתחילה דשקלים: פ"ב ששנינו כמו הגולה, מן כשעלובתחילה
 החוקרים ההטבעה. שנת על הנ"ל האותיות את פירשו אחרות משנים מטבעותמשנתגלו
 ומציינים החשמונאי שמעון בימי הוטבעו שהמטבעות חשבו, האחרונה מהתקופההראשונים

 הרומאים נגד המרד בימי הוטבעו אלו מטבעות כי החוקרים. חושבים כעת לנשיאותו.שנים
 דעתם את מבססים החוקרים המרד. שנות את מציין התאריך וכי לחורבן, האחרונותבשנים
 ידועים מזמנים אחרים מטבעות על וגם בזמנימיהשונים, נהוגות שהיו אמנותיות צורות עלגם

 אלו. שקלים גם היו בהם מטמונים, באותםשהיו
 את אף ולעתים תיאורם את שפרסמו שונים, במוזיאונים נמצאים זה מסוגמטבעות

 היל ג'ורג' ידי על שפורסמו כפי הבריטי המוזיאון של השקלים משקל כאן מובאיםמשקלם.
 : 1914 בשנת הנ"ל, המוזיאון של המטבעות עלהממונה

)ממוצע=:14.01( 13.76. 14.14, 14.01, גרם,14.12 א':שנה
 13,93()ממוצע:= 13.79, 14.08,13.91, ב':שנה

 14.05()ממוצע:= 13.80. 14.27,14.09, ג':שנה

)ממוצע=:14.14( 14.22.14.06, ד':שנה
 14.01()ממוצע:=14.01. ה':שנה

 4.02 = כללייממוצעד

 מהם(: הניצא השלם השקל )ובסוגרים 'טקליםחצאי
 6.86 )13.98(, 6.99 א':שנה

 )12.82(. 6.41 )13.52(, 6.76 ב':שנה )13.72"
 )13.76(. 6.88 )14.16(, 7.08 ג':שנה
 )3.96נ(. 6.98 ד':שנה

 תשובה ירושלים--תש"כ, בלף, ]מהדורת מתשובותץ" "באחת הרמב"ם בשם גם שם מובאים דומיםדברים
 עלומהם ותואליף רסאילהם כאנת "ואגמא בערבית: כתוב ץ בחשוכה לעברית[. ותרגומה בערכית תשובהרמ"ח,
 ולא עברי בכתב חול של דברים ט הקוד שקלי עלי דאימא מנקושא תגג'ד ולד'לך עברי בכת' שלהם חולוכתבי
 אלא חלארה נקש פי ולא סכה נקש פי לא אלמלה אר את מן שי פי אשורי כתב הדא מן אחת אות אבראתלד
 צאר חתי אכ'ף כאשכאל אלאחרף ושכלו כ'טוטהם אלאנדלס"ן גדוא אלמעף ולוודא עברי בכת' דילךכל

 חול וכתבי חכמותיהם וחבורי אגרותיהם והת דברת: תרמם חול". דברי פי בהא אלתצרף לע"ח אחר כתבכאנה
 ולא עברם ככתב חול של דבתם הקודש שקלי על תמיד חרות תמצא ולכן בלבד. רעץ[ ]= עברי בכתבשלהם
 כל אלא אבן, בחריתת ולא מטבע בחריתת לא ישראל, משאריות כדבר אשורי בכתב מזה אחת אות כללתמצא
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קעה ישראל שקל / מהפרק

 לשקל גרם 13.32 שנותן מה גרם, 3.33 - משקלו ד', משנה והוא בלבדי, אחד שקל:רבע
השלם.

 המגיע אחד מטבע אף ואין גרם, 14.02 הוא השלמים השקלים 13 עבור כאןהממוצע
 שקל כתובת עם נוספים שקלים 64 על " מאמר היל פרסם ]תרצ"ז[ 1937 בשנת גרם.ל-14.3
 ובלחי ג' משנת היו השקלים כל נכריים. מטבעות עם יחד במטמון, כנראה שנמצאו:ישראל,

 במצב שנשתמרו היתר, את המשקל. על המשפיעה במידה חלודים היו מהם 18משומשים.
 יותר שקלו 13 אחד, כל גרם 14.37 שקלו ביותר הכבדים שהשנים ומצא, היל שקלמצוין,

 שנשקלו המטבעות מ-46 גרם. 14.27 - והממוצע גרם, 14.13 שקל ביותר הקלמ-14.30.
 שקלים עשרים גרם. מ-14.25 פחות שקלו 9 ורק גרם, מ-14.20 פחות שקלו 3 רק ידו,על

 השקל של התקני שהמשקל היל, מסיק אלו נתונים סמך על גרם. ל-14.29 14.25 ביןשקלו
 יותר גס במשקל הדיוק כי מציין, הוא גרם, למאית כאן מדייק שהיל אף גרם. 14.27היה

 השקילות משתי מקבל והיה יתכן פעמים, מטבע אותו את בודק היה אם וכי גרם,ממאית
 מהממוצע, גבוה התקני המשקל שבדרך-כלל אף כי עוד, מציין היל גרם. ממאית הגדולהבדל
 שכל זה, שבמקרה הרי וקלות, משופשפות מטבעות גם בדרך-כלל כולל שהממוצעכיון

 התקני. המשקל את ישקף אמנם שהממוצע מצפה הוא מושלם, באופן נשמרוהמטבעות
 החברה ידי על תש"כ בשנת באנגלית שפורסם הארץ-ישראליים6, המטבעותבאוסף
 במקומות שפורסמו שקלים, חצאי ו-18 שקלים 87 של תרכיז מובא לנומיסמטיקה,הישראלית

 12.32 שוקל ביותר הקל השלמים, מהשקלים היל[. של הנ"ל הפרסומים בשני ]כוללשונים
 מקום ]בכל והממוצע לעיל(, שהובאו היל של )אלו 14.37 - ביותר הכבדים א'(, )משנהגרם
 במספר מחולק יחד, המטבעות כל של למשקל הכוונה - מטבעות לגבי ממוצע כותבשאני

 הוא והממוצע גרם, ל-7.13 6.05 בין נעים שם השקלים חצאי גרם. 14.17 -המטבעות[
 גרם.6.83

 הדפסת אחרי )הודפס משורר יעקב ד"ר של מטבעות-היהודים-בימי-בית-שניבספר
 והוא הנ"ל, בתרכיז הנתון ביותר מהכבד כבד שמשקלו אחד, שקל יש לעיל(, שהוזכרהתרכיז
 הכלל. יוצא-מן כנראה הוא זה משקל אבל גרם7, 14.52 השוקל ב', משנהשקל

 שקל-ישראל, הכתובת בעלי בית-שני מימי - השלמים השקלים דבר, שלסיכומו
 מספר גרם. ל-14,30 14 שבין בתחום נמצא הגדול כשרובם גרם, ל-14.52 12.32 ביןשוקלים

 פחות בכדי בהם לדייק בבטחה שנוכל עד גדול, די אינו בשלימותם שנשמרוהמטבעות
 למשומרים אותם חושבים שהמומחים מהשקלים מאוד גבוה אחוז אבל גרם,מעשירית

 כאלו שנעשה עד אחרות, צורות לאותיות ונתנו כתבם את אנדלוסיא אנשי שינו הענין זה וכגלל עברי. בכתבזה
 לפרק בפירושו הרע"ב דברי גם מובאים הנ"ל בספר חול. כדברי בו להשתמש מותר שיהיה כדי אחר,כתב
 היו וישראל היום. עד בו כותבים והכותיים הנהר. מעבר שכא "הכתב הוא עכרי כתב לפיהם ה', משנה מידיםד'

 מפותחות ישראל מלכי מזמן שהיו היום בידינו הנמצאים כתב של ובמטבעות חול. בדברי כתב באותומשתמשין
 נדירים השקל רבעי 5. הנ"ל. בדפוס ב' טור 27 עמ' ד', סימן ברכות-הורי מגדל-עוז, 4. כתב".באותו
 כי לי העיר שכתבתי, העתיקים, למטבעות הנוגע החלק על בעכרו ישראל, ממוזיאון משורר. יעקב פרופ'ביותר.
 )הוצאת מטבעות-היהודים בספרו, מתואר אחד שקל. רבע של מטבעות 2 עוד על ידוע הנזכר, המטבעמלבד

 נמצא אחר מטבע גרם. 3.282 - ומשקלו 50[, מס' 9[ בלוח שם מוצג הוא -תשכ"ו(. ישראל"עם-הספר",
 ofthe Quarterly : ב *5. א'. משנה הם המטבעות שני משקלו. מה יודע איני בשויצריה. פרטיבאוסף

Palestineתן Antiquities of .Department 6. 78-נ8. עמודים 2, מס' 6 כרך Numorum Corpus 
KadmanLeo by ].2.. 66-70 0] War Jewish the 0] Coins The 111: vol. series, second ,Palaestineum, עמוד 
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 תורה של ומשקלותמדותקעו

 לקבוע מאוד משכנע נראה שזה עד גרם, ל-14.3 14.1 שבין בתחום נמצא כמו-חדשובמצב
 גרם. עשירית מינוס או פלוס כ-14.2 משקלםאת

 של מזה במקצת הנמוך משקל נותנים בשנים. משקלם את כשמכפילים השקליסיחצאי
 מיד עוברים שהם למה ממנו, חלק לפחות או החסרון, את ליחס ניתן אולי השלמים.השקלים

 לבין להפגם, העלול שטחם, בין שהיחס למה וכן יותר, משופשפים הם ולכן יותר,ליד
 חצאי-השקל שמ-18 גם יתכן למשקלו. השלם השקל של השטח מיחס יותר גדולמשקלם,
 שנמצאו השלמים השקלים אחוז מאשר יותר קטן מוגנים, במטמונים שנמצא האחוזשנמצאו,
 הוא ואשר היל, של הנ"ל במאמרו המתוארים שהשקלים לכך, לב שים מוגנים.במטמונים

 פורסם". שמשקלם השקלים מכל נכבד אחוז מהווים במטמון, יחד שנמצאוחושב

 ס"ופרק

 צוריכסף
 י : במשנה מוגדר צור לשל ההלכתי הכסףיחס

 ומאה מפתה3 ושל אונס של חמשים עבד2 של שלשים צורי במנה בן של סלעים"חמש
 צורי". ובמנה הקודש בשקל כולם רע4 שם מוציאשל
 25 שיעורו - הצורי המנה צור. לשל שוה ההלכתי הכסף שמשקל בכך, מביןרש"י
 פשיטין 2% של זהוב שוקל הדינר מעותי, שש - דינר וכל דינרים, 4 - סלע כלסלעים,
 השקל לחשבון השוה חשבון פשיטין, 10 שוקל שהסלע כך קולוני"א[7, ]של הברזל"למשקל

 לפי לתורה. בפירושו רש"י שכתב קולוניא, של הישר למשקל אונקיא8 % שהם זהובים, 4של

 במטמוגות נמצאים שלמים שקלים של יותר גבוה שאחוז לנך, סבה שיש יתכן8. . 114 עמוד7. .103
 יום-יום, לצרכי הקטן ככסף להשתמש יעדיף ולהוציא, לחסוך כסף לו שיש מי חצאי-שקלים. שלמאשר

 כמו-כן. זולים. מצרכים לקנית יום-יומי לשמוש כך כל מתאים שאינו היקר הכסף את יכניס במטמוןולשמירה
 הדיוק. שמירת עבור גדולות להוצאות להכנס בלי המטבע במשקל לדייק כיכולתה מוגבלת והמטבעהמאחר
 המתקבלים הקלים, שבמטבעות בעוד החוקי מהמשקל הכבדים המטבעות את במטמון לשמור החוסךיעדיף

 מטבעות של הממוצע שהמשקל לצפות, יש זה הגיון לפי לצרכיו. ישתמש הכבדים. כמו ערך באותובהוצאה
 נ"ה, סימן ב' חלק מהרי"ט בשו"ת מובאת זו כעין תופעה החוקי. מהמשקל במקצת כבד יהיה במטמוןשנמצאו

 להוצאה, השתמשו הגרוע במטבע הרשמי. בערכו שינוי ללא המטבע במשקל כפיתוח מדובר ששםאלא
 בתוך הטובים מקצת מתערבים היו לפעמים ואם מצניעין אלא בהוצאה אותו מוציאין היו "לא הישןוהמטבע
 ההתכה( כור אל או המטמונים )אל טוב" כסף מגרש רע ש"כסף זו תופעה הוא". בעלמא אקראי הלבנים]כלל[
 במקרה לנדון. דומה המשל כאן שאין כמובן, גרשהם". "חוק שמו על ונקראת גרשהם הכלכלן ידי עלנוסחה
 צרה סבולת בתוך הוטבעו שהשקלים בעוד המטבע. בטיב מאד נכרת בהפחתה מדובר המהרי"ט ידי עלהמובא
 כאלה או משופשפים מטבעות ונגד כבדים מטבעות לטובת אפליה תהיה שכמטמונים ברור זאת עם יחדלמדי.

 הסבולת. של התחתון בתחוםשהוטבעו

 כ"ב, דברים 4. כ"ט. כ"ב, ודברים רש"י( )ראה ט"ז ב"ב שם 3. ל"כ. כ"א. שמות 2. ע"ב. מ"ט בכורות1.
 קולוניא. מוזכרת לא כאן לפנינו ברש"י 7. שם. 6. צורי. של מנה ד"ה ב' מ"ט ככורות רש"י 5.י"ס.
 צור במדינת היוצא צורי של מנה שלמה רבינו פי' אסי[ ]צ"ל אשי דרב "במלתי' : כתוב תקכ"ג סימן באור-ורועאבל

 הברזל". למשקל ומחצה פשיט שני בקלוניא הברזל משקל של זהוב במשקל והזוז זוזים ארבעדהסלע
 החומש שבפירוש לזה כאן החשבון זהות על אונקיה. חצי הס פשיטין ש-10 כך פשיטין. לכ' מחולקת האונקיה8.
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קעי סו - סהפרקים
 שהמשנה סבורים אשי ורב רבא המשנה. בפירוש האמוראים חולקים בגמרא, רש"יפירוש
 או הצורי הסלע של ה-24 החלק שהיא ה"מעה"9, הצורית, המטבע שיחידת לומר,רוצה
 שקל הם ממנה ש-20 תורה, של "גרה" המטבע ליחידת שוה הצורי המנה של ה-600החלק
 לשלשה רק שוה תורה של זה שקל השקל". גרה "עשרים שנאמר כמו תורה שלהקודש
 אחאי, ורב יי יוחנן רבי בדברי רש"י מפרש זאת לעומת הצוריים0י, מהדינרים ושליש,דינרים
 לאחר הסלע שיעור שהם צוריים, דינרים 4 של בסלעים משתלמים בן של סלעיםשחמש
 רש"י4ן מפרש כך מעין"3ן. וארבע עשרים צורי סלע למדת "ועשאוהו שתות עליושהוסיפו

 הוי שקל דכתיב "היכא : ואומר צורי", כסף סתם בתורה האמור כסף "כל אסי רב דברי אתגם
 דינר הוי כסף אלא שקל כתיב דלא והיכא לעיל יוחנן רבי כדאוקי דינרי ארבע דהוא צוריסלע

 ורב צורי, מנה מאי שואלת כשהגמרא המשנה. על אסי רב בדברי גם כותב הוא וכןצורי",
 הזהב במשקל והזוז זוזים ד' והסלע צור במדינת "היוצא : רש"י כותב צורי, של מנה עונהאסי
 הברזל". למשקל ומחצה פשיטין שני משקלשל

 גרות ל-20 שווה הקודש שקל צורית, למעה שוה הגרה : זה הוא רש"י מדברי לנוהיוצא
 לשקל מעות 4 הוסיפו אח"כ צורי. סלע 5/6 או צוריים דינרין 3 % שהן צוריות, מעות 20או

 את נותנים אין שבפדחן-הבן חשבי אשי רב הצורי. הסלע כמדת. מעות 24ועשאוהו
 כרב סובר יוחנן רבי התוספת17. עם משתלם שפדיון-הבן טוען אחא שרב בעודהתוספתי,

 סלעים שלחמשה כך צורי", סלע והוא דינר ד' של סלעים הם בכור של ש"סלעיםאחא,
 רש"י סובר שכך ונראה יוחנן, כרבי כן גם סובר אסי רב צורי. דינר עשרים ר"י לדעתנותנים
 שכותב לשיעור שוה אסי, רב בדברי רש"י שכותב לסלע, פשיטין 10 השיעור שכןלהלכה,
 רש"י. בשם בהלכותיו הרא"ש שמביא השיעור גם והם לחומש, בפירושורש"י

 צור. מדינת של לסלע שוה מעות 24 בן ההלכתי הסלע רש"י שלדעת למדים,נמצאנו
 ונראה החוקרים, ידי על מתוארים שהם כפי צור של המטבעות את נסקור הבאיםבקטעים
 רש"י. בשיטת למעלה שכתבנו השקל שיעור את מאד מדויקת במידה תואםשמשקלם

 זו זהות על זהובים. ל-4 השקל את רש"י משווה החומש בפירוש גם כאן שגם הזהובים, ממשקל גם לרארתנוכל
 שלא זאת, לכתוב הוצרכתי ש"ה. כסימן הב"י מרן וכן הרא"ש וגם אסי' רב 'אמר בד"ה כאן התוס' גםמעידים
 אסי. רב על החולקים האמוראים אחד לפי הלך החומש ובפירוש בלבד, אסי רב דברי את מפרש כאן שרש"יתאמר

 קוראת שהגמרא גדול, היותר המטבע של הששי החלק מערכת, בכל המעה התנאים כימי היתה הנראה כפי9.
 - היווני בשמה ולמעה, דרכמה, - היווני בשם מעות, שש בני הללו המטבעות לכל קוראים החוקרים דינר.לו

 היווניות במערכות האובול אובול. לגרה קורא לתורה היווני שהתרגום בעוד כמעה, גרה מתרגם אונקלוסאובול.
 מעין ואותן מעין עשרין "דהוו : כותב הקודש( בשקל וכלן )ד"ה המשנה על רש"י הדרכמה. של הששי החלקהיה

 הוו צורים דינר תלתא דאורייתא "סלעין רש"י: כותב נ. בדף רבא, דברי בפירוש כך, . 10 צורי". מנהשבמעות
 רש"י: כותב ר"י דברי בביאור מינייהו, דל בד"ה למעלה א' עמוד נ' דף . 11 מעין". עשרים דהןותילתא,
 ,~רש"י ממה דינר". עשרים סלעים לחמשה דמטי צורי סלע והוא דינר ד' של סלעים הם בכור של דסלעים"רס"ל
 פודים שבו הסלע הוא הצורי שהסלע המשנה, את כך מפרש שר"י לומר, שרצונו נראה צורי", סלע "והואמדגיש
 - ]סלע למדת ועשאום עלייהו אוסיפו "דהא רש"י: כותב אחא' רב ליה 'שלח בד"ה למטה שם . 12 הבן.את

 המשנה שכוונת אחא, רב בדעת מפרש שרש"י נראה, כאן גם זוז". עשרים סלעים חמש דהוו צורי שם[ שמ"קגירסת
 . ' עליה. דאוסיפו בתר ומשניגן ד"ה שם רש"י . 13 הבן. את פודין שבו הסלע הוא הצורי שהסלעלומר,

 גם הוא אולא. אחא רבאשילרב דברהודה של בסופו אם מסתפק אלגזי מהרי"ט 15. צורי. כסף ד"ה נ: דף14.
 בד"ה כאן רש"י מדברי נותנים. אין ובאחרים התוספת את נותנים שבהם תשלומים שיש או שוים. הדינים אםדן,
 צורי", סלע והוא דינר ד' של סלעים הם ככור של דסלעים "דס"ל : יוחנן רבי בדעת שכתב שתותא', מינייהו'דל

 פסק וכך . 16 התוספת. את נותנים שאין מודה ר"י גם וכו', ומפתה אונס כגון סלעים, שבשאר קצת,משמע
 הקודם(. לפרק 6 הערה )ראה שם . 18 ש"ה. יו"ד בשו"ע הלכה נפסקה וכך . 17 תקכ"ג. בסימןהאור-זרוע
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 תורה של ומשקלותמדותקעח

 צוריים, מטבעות 60 של מסכמת טבלה מובאת הארץ-ישראלים8י המטבעותבאוסף

 אחרים ומחברים העריך, ציון אין אלו מטבעות )על צוריים שקלים להם קוראשהמחבר
 כלומר די-דרכמות, - ולחצאיהם דרכמות, 4 של מטבע כלומר סטרה-דרכמות, להםקוראים
 הטטרה- למשקל יותר קרוב אלו שקלים של שמשקלם בגלל כנראה דרכמות, שתי שלמטבע

 לפני שנים ל-5 החורבן לפני שנה 92 שכין מהתקופה לדי-דרכמות(, מאשר היוניותדרכמות
 מ-13 גרם. 14.04 - והממוצע גרם, ל-14.28 13.50 בין נע המטבעות משקלהחורבן.

 עבור גרם 13.36 שנותן )מה גרם 6.68 הוא הממוצע הנ"ל, שבטבלה צוריים""חצאי-שקל
 שנותן )מה גרם 7.01 ביותר והגבוה 5.72 הוא ביותר הנמוך המשקל השלם(. הצוריהשקל
 גרם(. 14.02 עד 11.44 השלם הצורי השקלעבור

 האותיות ידי על לזהוי ניתנים הבית חורבן שלפני השנים כמאתים הצורייםהמטבעות
 תאריך. גם נושאים הם עליהם. המוטבעות צור(, = )סיר TYPOYהיווניות,
 טטרה-דרכמות 940 של המשקל על מידע שונים ממקורות שאסף כותכם, בן-דודאריה

 המטבעה סגירת ועד כיח-שני חורבן לפני שנים מ-195 שהוטבעו צוריות,ודי-דרכמות
 ל-14,6 12.5 בין נע הסטרה-דרכמות משקל הבית. חורבן לפני קצר זמן האוטונומית,הצורית

 - והממוצע גרם, ל-14.4 13.9 שבין בתחום נמצא המטבעות של הגדול הרוב ואולםגרם,
 את היטב חופפים אלו משקלות גרם. 7 הממוצע המשקל היה הדי-דרכמות עבור גרם.14.1
 השקל למשקל מתאימים והם למעלה, שהבאנו שקל-ישראל, הכתובת בעלי השקליםמשקל
 רש"ילדעת

 ס"זפרק
 הצורי השקלטיב

 ב-20% רש"י של על עולה והגאונים הרמב"ם לפי ההלכתי השקל משקל כי ן, כתבנוכבר
 מפרש זאת בכל התשוף, אחר רק לשקל הגיע זה שמשקל אף מלבר. שתות שהםמלגו,

 כותב הוא תיסופו. לאחר בתורה האמור השקל למשקל כמתיחסת משנתנו אתהרמב"ם
 זו: למשנה פירושובתחילת

 כסף ג"כ ונקרא שקל ה' קראו אשר בתורה הנאמר שהסלע רבות פעמים ביארנו"כבר
 ]דרהם דרהם וארבע עשרים במשקלו יש כסף... ומאה כסף חמישים שנאמרכמו

 תרגמו המתרגם - למעה הכוונה כאן מטבע. ליחידת כללי כנוי משמשבערבית
 שש הדרהם משקל מטבע[ ליחידת ביוונית, מקורו כללי, שם כנראה הוא גםדרכמון,
 גרגרים".עשרה
 משקל על שקלים בהלכות הרמב"ם שכותב כפי לשקל, גרגרים 384 נותן זהחשבון

 התיסוף. לאחרהשקל

 עובר כמטבע מצור "השקל במאמריו. . 19 נכון. לא בטור בטבלה נמצא מהנתונים וחלק בטורים שם תזוזהיש
 , 1973 - ירושלים ד'. כרך היהדות" למדעי החמישי העולמי הקונגרס כ"דברי המשנה" בימי ישראל כארץלסוהר

 יולי ה', כרך הנומיסמטית" החברה ב"עלון ישראל" חכמי בין הראשונים ו"הנומיסמטים 267. עד 253עמודים
 110. עמוד 1971, בפא"ק, וכן 146, עמוד 1968, כפא"ק, באנגלית במאמרו וכן 14, עמוד1972,
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קעט סז - סופרקים

 לכ-17 עולה משקלם שסך ערביים דינרים ל-4 שוים הגרגרים ששפ"ד שכתבנו2, מהלפי
 גרם כ-14 אלא שאינו הצורי, השקל למשקל שוה הרמב"ם לדעת השקל משקל איןגרם,

ומשהו.
 מתיחסת לפיו לרש"י, בניגוד שכן לרמב"ם, קושיא מהוה אינו הצוריים השקליםמשקל
 כמכוונת צורי, למנה במשנה ההתיחסות את הרמב"ם מפרש ההלכתי, השקל למשקלהמשנה

 שבתערובת הכסף חלק : הרמב"ם לדעת פירושו - כאן 'מנה' שבמטבע. הכסף לאחוזרק
 פירושו בסוף הרמב"ם כותב כך צור. של התקנית התערובת הוא צורי ומנה במטבע,המתכות

 מא עלי הקדש כשקל אלאעדאד הד'ה וזן יכון אן בה יריד - הקודש "בשקללמשנתנו:)
 לא ונחן צור, סנה' עיאר מן אלמוזון אלשי יכון אן בד'לך יריד - צורי ובמנה וקולהבינא.
 הד'ה' אעני כלהא אנהא נקול פלד'לך אלתאריך' ד'לך פי צור סכה' כאנת כיףנעלם

 אלו משקל שיהא בו, רוצה הקדש, בשקל : תרגומו אלפצ'ה". מן יכון מא אטיב מןאלמקאדיר
 אותו שיהיה בזאת, לומר רוצה - צורי ובמנה ואמרו שביארנו. כמו הקודש בשקלהמנינים
 הזמן, באותו צור מטבע היה איך נידע לא ואנחנו צור, מטבע תערובת מל הנשקליהדבר
 להיות. שיכל ביותר המובחרי הכסף מן הללו, השעורים כל לומר רצוני כולם, נאמרלפיכך

 לאיזה יודע שאינו או בצור, הכסף נקיון של טיבו מה יודע אינו אם ברור, לאמהרמב"ם
 לאריה ליה חיתי פנים כל על השניה. האפשרות יותר משתמעת מהלשון המשנה. מתיחסתזמן

 ודידרכמות סטרה-דרכמות ב-324 שנערכו אנליטיות בדיקות על מידע שאסף6 ע"ה,בן-דוד
 בעקומה .שרטט התוצאות ואת החורבן, לפני קצר זמן המסתיים שבה, כ-180 של זמןמפרק
 מתקבל העקומה, לפי כ-99%, ביותר, הגבוה הנקיון המטבעות. הוטבעו שבהן השניםלפי
 הנמוך השיעור שני[. בית חורבן לפני שנה ]כ-127 הנוצרים ספירת לפני 757 השנהעבור
 הכסף שעור היה בה החורבן(, לפני )109 הנוצרים ספירת לפני 39 שנת עבור הואביותר
 הנקרא הכסף כשיעור זה 92.3%. הוא ידו על הנתון הרב-שנתי הממוצע 85%. בערךכמטבע
 מטבעות כמה ציין לא בן-דוד שמר חבל האנגליים. המטבעות את עושים היו ממנוסטרלינג,
 לפני 127 שנת של ה-99% נקודת אם לדעת, קשה זה מידע מבלי שנה. כל עבורנבדקו
 התערוכת היתה שזו או שנה, לאותה אף יציג אינו שאולי בודד, מטבע מיצגתהחורכן
 לאחר ומיד חד, חרוט בצורת היא הנדונה לשנה מסביב והעקומה מאחר שנה. לאותההתקנית
 אינני פנים כל ועל בודד, במטבע מדובר שאכן להניח, נוטה אני לכ-95%, ירידה יש זושנה

 בלבד. שלש או שנתיים אף או שנה במשך כצור שהיה למצב התכונו שחז"לחושב,

 ממהדורת הערבית את העתקתי ח'. משנה פ"ח בכורות 3. לעיל. כ"ו פרק 2. ס"ה. פרק תחילת ראה .1
 מתרגם קאפח הרב 4. מהחשבונות. להוכח שאפשר כפי משובש, בשסי"ם המודפס הנוסח קאפח.הרב

 את פעמים כמה המשנה כתחילת עצמו הוא תרגם וכן "המשקל", פירושו אלמתון למה. ידעתי ולא"שמשלם"
 מצור "השקל במאמרו 6. הנקי. מתרגם קאפח הרב בשסי"ם. מתורגם כך 5. "משקל". fTT1המלה
 באנגלית ובמאמרו 258. עמוד הקודם, לפרק 19 כהערה המוזכר המשנה", בימי לסוחר עוכרכמטבע

 ממנה. מאד לדייק וקשה משבצות, ללא היא העקומה בערך, 7. 119. עמוד 1971,בפא"ק-
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קפ

 ס"תפרק
 שני בית של והסלע היוניתהטטרה-דרכמה

 מאות שלש ומשקלו בתורה מקום בכל הנאמר שקל הוא בתורה... האמור כסף"מנין
 בית בזמן סלע הנקרא המטבע כמשקל משקלו ועשו עליו חכמים הוסיפו וכבר שעורהועשרים
 הרמב"ם לשון - בינונית". שעורה ושמונים וארבע מאות שלש הסלע משקל הוא וכמהשני.

 שקלים. הלכותבתחילת
 עבריים כסף מטבעות גרם. כ-17 שוקל והגאונים הרמב"ם לדעת שהסלע כתבנוכבר
 )כלומר הטטרה-דרכמות הם שני בית של זה במשקל שהסלעים נראה נמצאו. לא זהבמשקל
 אלכסנדר בידי הארץ כבוש מזמן בארצנו יוצאות שהיו היווניות דרכמות( ארבע שלמטבע
 כך. אחר אפילו ואולי המכבים בימי הארץ שחרור ועדמוקדון

 הנהוג המשקל לפי הוטבעו מלכותו, מדינות בכל אלכסנדר שהטביעהסטרה-דרכמות,
 ן. גרס 17 בערך ושקלובאתונה,

 דיוקן או המלך, דיוקן את נשאו אחריו שבאו היונים והמלכים אלכסנדר שלהמטבעות
 בלי או עם וכו'( אנטיוכו' סליקוי, פתלמיוי, )אלכסנדרוי, יוניות באותיות המלך שם ואתאליל,

 מקום את המזהות אותיות רבים מטבעות מכילים כן כמו מלך[. ]= בסיליוסהתוספת
 שבעקבות בצור, גם הוטבעו זה מסוג מטבעות ההטבעה. שנת את גם ולפעמיםההטבעה
 רק להטביע צור חזרה שני בית חורבן לפני שנה 200 )מבערך זמנית חדלה אלכסנדרכבוש
 לפי והטביעה משהו, ועוד גרם כ-14 של הצורי המשקל לפי להטביע הצורי(2 המשקללפי

 בעולם. מאוד לנפוץ שנעשה אתונה, שלהמשקל
 מזה. יותר קצת או גרמי כ-17.0 כלל, בדרך שלו, הטטרה-דרכמות שקלו אלכסנדרכזמן

 המטבעות בקורפוס נרקיס, באיזורנו. היונים אז שהטביעו המטבעות משקל גם היה בערךכך
 הוא 105 המספר תחת באיזורנו. שהוטבעו היווניים המטבעות של המשקל את נותןשבספרו4
 ל-7.28! 7.04! בין השוקלים סלע, ובסוגרים טטרדרכמות, להם קורא שהוא מטבעותמתאר

 מכך זוז, השם את לבטא צריך אולי ;24צ צאוס האליל צורת את נושאים המטבעותגרם.
 או 4ן האות גם ולפעמים אלכסנדרוי עליו כתוב יוניות באותיות למטבעי. זוז השםנגזר

- 333 לשנים הללו המטבעות את מיחס המהכר אומגה. סיגמה היוניותהאותיות  לפני 332 
 יודע אינני מטבעה. שם ללא בעכו שהוטבעו וכותב החורכן( לפני )כ-400 הנוצריםספירת
 העברי שמה של הראשונות האותיות כשתי אומגה סיגמא האותיות את קורא אינולמה

 צור(. של הראשונה האות , כסיג"ה,'~ן לקרא יכל 4ן האות את )גם צור העיר שלוהצידוני

 ,Raper ת"נ Inquiry 0(תthe 0] Value the 1 רפר, של מאמרו את ראה היווני והמשקל אלכסנדר מטכעות על .1
MoneyRoman and Greek Ancient כ Transactions: 

~losophicai 
 בספריו וכן והלאה, 529 עמ' !177, מינואר

 Historia בספרו Barcley (Head,I, ).,ו הד 2. היווניות. המטבעות על 3( בהערה לקמן )המוזכר הילשל

~ltNumorum
 ' )בעם רפר 3. 801. עד 799 עמודים !191 ובמהדורת 676, עד 674 עמודים 1887, - אוקספורד

 ב-7, בחר דואן מר של סטרה-דרכמות של הגדול האוסף שמתוך כותב, ח'( לפרק 2 בהערה המוזכר מהמאמר539

 264, 1~264, 264, לל 265, לל 266, 267, % היה ימשקלם (, P~rfect 1פרפקט מושלם במצבשהיו
 ו-1~

 נ"א, 263

 4נ בספרו, Francis ,George 1עא היל גרם. ו-17.07 ננ.7נ, 17.14, 17.14, 7.20נ, 17,24, 17.33.שהם

 - משקלה אלכסנדר, של אחת טטרה-דרכמה 262( )בע' מתאר , 1899 - להדק , ~HandbookofGreek, וש 5Romanחן0נ,
 מוסף- 5. הנכרים. מטבעות - שני חלק תרצ"ט, - ירושלים מטבעות-ארץ-ישראל, 4. גרם.17.26
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קפא סט - סחפרקים

 אלכסנדר, מתקופת כטטרדרכמות מסווג שהמחבר הנ"ל, שבקורפוס המטבעות כלכמעט
 גרם. ל-17.26 16.00 ביןשוקלים

 תלמי בימי אבל אתונה, של המשקל לפי מטבעות במצרים גם הטביעו אלכסנדרבתקופת
 ובעזה בעכו שהוטבעו המטבעות גם הצורי6. המשקל כשל ונעשה המשקל שונההראשון
 הצוריל. המשקל לפי מוטבעים יוניות, באותיות שמם את והנושאים התלמיים, שלטוןתחת

 פחות קצת כלל בדרך שוקלים בארץ-ישראל, ששלטו האנטיוכוסים, של הגדוליםהמטבעות
 המכבים, בימי ארץ-ישראל על ששלט אפיפנס, הרביעי אנטיוכוס של אלו גרם.מ-17

 גרם. -16.72 16.70 שוקלים נרקיס, ידי עלהמתוארים
 טטרה- 37 נמצאים רחמני9, יצחק לוי ידי על המתואר ]תש"כ[, ב-1960 שנמצאבמטמון

 ל-16.85 16.00 בין נע משקלם שונים. שמירה במצבי הגדול אלכסנדר המלך שלדרכמות
 גרם. ו-16.77 16.62 שוקלים כ"מצוין" מתואר שמצבם השניםגרם.

יוסיפון
 את העלו משקלו שאל בית-שני", בזמן סלע הנקרא "המטבע עם הסטרה-דרכמהזהוי
 שני עם השקל מחצית את המזהה יוסיפון לדברי מתאים שתות, עליו כשהוסיפו השקל,משקל

 "שני מס הקיסר שם המרד שלאחר כותב, הוא מלתמות-היהודים9, בספרו,דרכמונים.
 לבית לשלם לפנים כמשפטם לקפיטוליון תרומה ימימה מימים להרים לגולגולתדרכמונים
 או צור של אתונה, של לדרכמות כוונתו אם מפרש אינו שכאן אף בירושלים".המקדש
 כנס "ושוב כותב: הוא בו קדמוניות-היהודים, בספרו זאת מפרש הריהו רומית, מטבעליחידת
 העברים של מטבע הוא השקל איש. לכל שקל חצי של מס להכניס וצוהו העם את]משה[
 אתיות"0י. דרכמות ארבעוערכו

 ס"טפרק
 ראשון מבית האבןמשקלות

 למשקל והביאוהו ן שתות עליו שהוסיפו לאחר הסלע משקל שלרש"י למעלה,כתבנו
 היה זה חשבון לפי הברזל. למשקל האונקיא חצי כמשקל גרם, כ-14.2 היה הצוריהסלע
 גרם. 1 כ-1.83 או כ-115/6 שתות, עליו שהוסיפו לפניהשקל

 714 עד 711 עמוד 2( בהערה )המוזכר הד 21, עמוד לעיל( 1 בהערה )המוזכר רפר 6. זיז. עררהערור
 תלמי. בית מטבעות הכותרת תחת 127, עד 116 עמוד ב' חלק א"י מטבעות נרקיס, ראה 7. . 1887במהדורת

 מלחמות-9. 38. עד 33 עמודים )1964(. 7 כרך ארץ-ישראל אלכסנדר", מטבעות של "המסמה במאמרו.8.
 בשתות השקל היה משה בימי ב', סעיף ח' פרק ג' ספר קדמוניותי 10. ז'. אות ו' פרק ז' ספרהיהודים
 שנוי לענין להכנס מדקדק אינו כנראה הכותב אבל אתיות. דרכמות ארבע היה כשהסלע שני, בית בזמן מאשרפחות

 בן כככר המנורה משקל את יוסיפון נותן ז' סעיף ו' בפרק זאת לעומת בזמנו. שהיה השקל משקל את ונותןהמטבע,
 משה ימי של חול של מנים 120 בן היה ל"ט(, כ"ה. 1שמות המנורה עשויה היתה ממנו הקודש, ככר מנה.מאה
 וכו'( או היה גנב או רבכם משה א' פרק סוף סנהדרין ירושלמי גם וראה כ"ד. ל"ת לשמות רש"י גם וראה שם.)רש"י
 שתות. שהוסיפו לאחר שני בית של חול של מנים 100שהם

 שחצי יותר נראה היה לתורה מפירושו אחא. רב בדברי נ' דף לבכורות כפירושו שכתב מה פי על ס"ו, פרק ראה .1
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 תורה של ומשקלותמדותקפב

 ימי שלסוף לתקופה החוקרים ידי על המיוחסים אכן, משקלות נמצאו שונותבחפירות
 לפעמים חקוקים הבקעים על 'בקע'. או 'נצף', 'פים', : רעץ בכתב כתוב חלקם עלבית-ראשון.

 אינם הראשונים המשקל סוגי שני 'ב', הראשונה, האות רק ולפעמים 'בקע', אותיותכל
 מחצית- שהוא הבקע, משקלי מענינים אותנו בהם. ענין כאן לנו אין כן ועל במקרא2,מוזכרים
 הקדש"3. בשקל השקל מחצית לגלגלת "כקע שנאמר: כמוהשקל,

 בחפירות שנמצאו המשקלות את שטרן אפרים פרופ' מפרט המקראית4באנציקלופדיה
 : ומשקלם ששה, ופורסמו שנמצאו כותב הוא הבקע ממשקלות שונים. במאמריםופורסמו

 'בקע' הכתובת את הנושא נוסף, משקל גרם. ו-5.800 5.870 6.095, 6.110, 6.650,6.150,
 בית-הספר-האמריקני-לחקר- של העת בכתב סקוס ידי על מתואר גרם, 5.927והשוקל
 גילוי על מודיע הוא בו במאמר 6 שאני איתן ידי על גם מפורטות הנ"ל המשקלות כל 5.המזרח
 מוסיףל הוא הוא, פרסומו עד שפורסמו המשקלות, בפירוט גרם. 5.5505 שמשקלו נוסף,בקע
 גרם. 5.660 - ומשקלו בלבד, ב' עליו שכתוב נוסף,בקע

 היוצא השלם והשקל גרם, 5.927 הוא האמצעי" משקל כאן, שפירטנו הבקעיםמתשעת
 השקל עבור רש"י בדעת לנו שיצא למה מאוד קרוב גרם, 11.854 הוא בשנים,מהכפלתו
 שתות[. עליו שהוסיפו ]לפניהמקראי

 מזהות, אותיות ללא רבים משקלות גם נמצאו עליהם, מופיע ששמם למשקלותבנוסף
 אלו משקלות וכפוליו. השקל את לסמן שנועדו חושבים, שהחוקרים סימנים, או סימן עםאלא

 מאחר אך בשנים, הבקעים הכפלת ידי על לנו שיצא ממה במקצת הנופל במשקל שקלנותנים
 שהזכרנו במאמרים מפורטים הם לפרטם. נכנסנו לא ברורה, כתובת ידי על מזוהים אינםואלו
 הבקעים.לגבי

 מפרשי הבנת לפי ואולם כ"א(. י"ג, א', )שמואל כמקרא מוזכרת פים המילה 2. התוספת. לפני היאהאונקיא
 פרופ' ע"י נמרץ בקצור דבריהם )הובאו בימינו מהחוקרים שמקצת אף כסף, או משקל <DW מדובר לאהמקרא

 ע' ראשון כרך תשט"ו, - דביר הוצאת כספר-ירושלים ראשון" כיח מימי "כתובות מאמרו כסוף קוטשריחזקאל

 כ"ד בראשית רשב"ם גם ראה כ"ו. ל"ח שמות 3. הנזכר. לפסוק הפים משקל את וליחס בזה להאחז ניסו (175
 מפורט באנציקלופדיה-המקראית מאמרו ומשקלות. מידות ערך אנציקלופדיה-מקראית-1965. 4.כ"ב.
 משקלות של נתוח Weights, ש Measures ערך יודאיקה באנציקלופדיה באנגלית שכתב דומה, ממאמריותר

 המדות על במאמרו פרינסטון מאוניברסיטת סקוט י' ב' ר' החוקר של במאמרו גם מופיע בחפירותשנתגלו
 בתעתיקים 40. עד 22 עמודים ( 1 )959,2 22, כרך ארכיאולוג'יסט בביבליקל באנגלית שהודפס בתנ"ך,והמשקלות
 סימן ידי על מיוצגת והיא בלועזית. אות אין לע' . ו-ף ידיש על מיוצגות וק' ב האותיות אנגלית, הכתוביםכמאמרים
- 55 עמודים )1967( 99 פא"ק 6. 57. עמוד )1964( 173 באסאו"ר 5. לגרש.הדומה  בהערה 7. 54. 

 ממנו ככדים מהבקעים שארבעה המשקל כלומר, 8. לכיש. בחפירות שנמצאו המשקלות על 55(, )בעמוד8
 ממנו. קליםוארבעה
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קפג ע - סטפרקים

 עפרק
 התלמוד חכמי בימי הפרסייםהמטבעות

 פרס מלכי שלטון שתחת בבבל בזמנם היו כי כך, על המורים בתלמוד דבריםיש
 ההלכתי. לזוז השוות מטבעות סאסאן,משושלת

 גרה עשרים דכתיב הוי ותילתא תלתא דאורייתא "סילעים : רבא בשם אומרת יהגמרא
 - בכור של סלעים ל-5 יוצא כך דינר". כסף מעה שש ותניא מעין עשרין ומתרגמינןהשקל
 ובקש הבן בפדיון זוז 17 אחא לרב בבבל, שחי אשי, רב שלם לכך, בהתאם דינר.16%

 שחכמים כיון זוזים, 3 עוד לו שמגיע טען אחא שרב בעוד העודף, הזוז שליש את לולהחזיר
 הסלע. על מלבר שתותהוסיפו

 יש כי אם צוריים-הלכתיים, דינרים ל-17 שווים פרסיים זוזים ש-17 מכך נראהלכאורה
 צורי, דינר 17 בדיוק שוה שהיה פרסי אחד מטבע שהיה ולומר, להשיב דין לבעל מקוםעדיין
 על מהספור2 יש איתנה יותר ראיה וכדו'. מאלו, שנים לו שלה אשי ורב 8, 4ן שוה שהיהאו
 ]מדינה, סלע משלם לחברו שהתוקע במשנה, שכתוב למה בהתאם לחברו. שתקע בישאחנן

 "זוזא אצלו לו היה זוז. % לשלם בבבל, שחי הונא, רב ידי על חנן חויב דינר[, לחציהשוה
 היה לא להוצאה מעיר ניקה היה לא כלומר ליה שקיל היה ולא צורתו ]שנפחתהמאכא"
 שהושחתה כזוז ומדובר מאחר לו. ונתנו שנית לו תקע רש"י[3, - כלום לו ושוה שקולהדינר
 ערכו מבחינת המטבע שמשקל רואים הרינו שבו, המתכת בערך רק היה ערכו וכלצורתו,
 שהיתה משחיקה נבעה הצורה השחתת אם ברור לא ההלכתי. הדינר כשל היה בלבדהפנימי
 מהדינר במקצת כבד היה שלם שכשהיה הרי כן, ואם המטבע, במשקל בירידהמלווה

 כאן שכתב רש"י מלשון אבל במשקל, כלשהו שנוי ללא צורתו שנמעכה אוההלכתי,
 מטבע "השף 4 דרכה במימריה גם פירש כך שכן שקעה, רק שהצורה משמע צורתו,שנפחתה

 לשון חלקה, כאבן ]עשאן וטרשיה בקורנסא דמחייה וה"מ אדם[... ]בדיני פטור חברושל
 חסריה". חסורא בשופיינא שייפא אבל רש"י[ -טרשים

 של שהמטבע לומד שצריך שכתב בבא-קמא, מס' שבסוף יעב"ץ בהגהות מצאתי]אח"כ
 המטבע שמשקל ראיתנו, נפלה לכאורה כך, ואם הדחק, ידי על במסחר עוברת היתהחנן

 אבל שבמשנה, הזוז למשקל ההטבעה, בערך להתחשב מבלי הפנימי, בערכו שוה היההפרסי
 טבוע כסף הוא מקום בכל לכסף האמור שהערך סובר, שהוא מפני כך מפרש שהיעב"ץנראה

 מו"ר שכתב וכמו ההטבעה ערך את להוסיף צריך טבוע, שאינו מכסף זוז משקלוכשנותן
 שבשקלים, וא"כ ד"ה שפ"ב צד ק"צ תשובה )יו"ד כאגרות-משה פיינשטיין משה רבהגאון
 מוכח, שוב זה ולפי מהראשונים(, כמה בדברי הכפתור-ופרת בהבנת ל"ז בפרק כתבנווכן

 הונא שרב שיתכן כותב, שהמאירי מצאתי אבל משנה, של לזוז שוה הפרסי המטבעשמשקל
 בתולדות-תנאים- ועין בבבל, קנסות דיני דנים אין שהרי ישראל, בארץ זמן כאותוהיה

 שלפי אלא בא"י, גם היה הונא שרב מהם שמשתמע מאמרים כמה מובאים שםואמוראים,
 את לשנות או אחר באופן לישבם דחק בשמ"ק, דבריו שהובאו אף המאירי, את ראהשלא

 וצ"ע[.הגרסא,

4.רש"יכ"קצ"חד"ה זוזאמאכא. נ"אע"אד"ה 3.שמדף עמודב'. סוף שם 2. ע"א. נ' ככונות1.
 שמשמעותה שם, עיין שלו, בערוך-השלם כתב קאהוט חי"ה הצורה". את שפחת כלע"ז "אשפריי"ר :השף

 שמשתמש נראה, כאן מרש"י וחסרון. להשפלה הושאלה ומזה ולחפור, לחקוק היא פחת המילה שלהמקורית
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 תורה של ומשקלותמדותקפד

 בתשובה מוצאים אנו ההלכתי, לדינר מכוון הפרסי המטבע היות על מפורשיםדברים
 שכתבך גאון האילרב

 ושל צורי כסף אלא אינו סתם בתורה האמור קצוב כסף כל אסי רב אמר אמרו"...שכך
 חצי ]צ"ל השקל חצי שהוא מדינה[ ]מכסף הסלע כי ידענו והרי מדינה6 כסףדבריהם
 בימי התלמוד שהרי פרסיים של המטבע מן כסף חצי הוא השקל[ שמינית אוהדינר,
 דזוזא"7. פלגיה דהיא איסתירא מדינה[ ]של הסלע את קראו והם היה בבבלפרסיים
 התלמוד. חכמי מימי המטבעות משקל על שמצאתי מה אמסור הבאותבשורות

 דיוקנו דמות אש(, עובדי היו )הפרסיים מזבח-אש של דמות מכילים הפרסייםהמטבעות
 המטבעות על אין המלך שם מלבד מלך-המלכים. התואר בתוספת המלך, ושם המלך,של
 אמצעים על החוקרים סומכים זה זהוי לשם שם. אותו בעלי מלכים שני בין להבדיל נוסףזהוי

 עליהם. מופיע אינו המטבע( שם )או ערכם כלומר בעריך, טבועים אינם המטבעותאחרים.
 פרס מלכי של הדוגמא לפי שהוטבעו הראשונים, האיסלמיים המטבעות על בספרווולקר8
 להם קוראים אחרים אלו, למטבעות קורא הוא )כך הדרכמה שמשקל כותב, סאסאן,מבית

 )ארדשיר ארתחששתא מימי רמה באותה נשמר הסאסאנים של וכדו'( פרסייםדרהמים
(Ardashir,9לבבבל, רב רדת לפני שנים כ-7 אחיו, שבור את כשרצח לשלטון שעלה הראשון 

 וולקר ראש-הגולה. בוסתנאי בימי תנ"א, ד' עד שמלך השלישי יזגדר בימי הערבי הכבושעד
 3.906 היה סאסאניות דרכמות 2000 מכמעט שהממוצע מצא שלדבריו מורדטמן0י., אתמצטט

 הגאונים תשובות 5. השפלה. צורות הן וחפירה חקיקה גם אולי חסרון. כל בה שאין אף השפלה לציין זובמילה
 בכפתור- מובאת מהתשובה חלק כ"ג(. )קס"ט, שפ"ו סימן תרמ"ז. - ברלין "זכרון-לראשונים", הרכביהוצאת
 שהדברים וכתב הזה(, במקום ד"ה : ס"א דף תשי"ט, - בירושלים שצולם תרי"א, - ברלין )דפוס ט"ז פרקופרח
 בבכורות 6. אמנו". "אבי אלוף משוי רב וכן אבינו" אבי גאון יהודה "רב בתשובה מוזכרים גאון. האי לרבהם
 וכל דינר חצי והוא צורי שבסלע שמינית מדינה "סלע : מדינה( סלע ד"ה )בב"ק כותב רש"י ע"ב. ל"ו ובב"ק ע"כנ'

 לאחוז מתיחס צורי המונח שלדעתו הרמכ"ם . לצורי" שמינית הוי שקל כין סלע בין מדינה כסף שום ששגינומקום
 הטהור הכסף מן אותם תקנו לא כתובה[ ]של אלו "דינרים : ח'( הל' פ"י אישות )הלכות כותב שבתערוכת,הכסף
 ונמצא כסף. זוז חצי בסלע שיהיה עד כסף ואחד נחשת חלקים שבעה שהיה הימים באותן שהיה ממטבעאלא

 Walker.- John 8. ע"א. ס"ד כתובות 7. טהור". כסף של זוזין ועשרים חמשה בתולה של דינריםמאתים
SassanianArab the ofI ]8181. 01ע 1 - ג. Museum British the. 1מ (Joins ladan ם!8 1ח Muht 'the ofl Catalog~ נ, 

1941-  .Coins עמוד .cxivii .9 פרס מלכי את כוללים ואינם השושלת, למנין הם כאן המלכים מספרי 
 ברח' לארכיאולוגיה האמריקני הספר בית בספרית נמצא עותק 147. ע' )1880( 34 בצדמ"ג,כרך 10.הקדמונים.

 מורדטמן מגיש הנ"ל כעמוד נכון. אינו למורדטמן מיחס שוולקר המטבעות מספר בירושלם.צאלח-א-דין
 הממוצע והמשקל הכולל, משקלם ומעלה, גרם שמ-3.5 המטבעות כל מספר הראשון בטור : טורים ג' בעלתטבלה

 בעיקרה הטבלה ומעלה. גרם 3.75 - והשלישי ומעלה, גרם שמ-3.6 המטבעות כל את מכיל השני הטורלמטבע.
 המטבעות מספר את רק מכיל טור כשכל לתהומים, חלקתיה הנ"ל כצורה להציגה שכמקום אלא כאן,מובאת
 בקריאת מתקשה שוולקר יתכן שמעליו. התחומים את גם כולל ואינו תחום, אותו של הממוצע ואת תחוםשכאותו
 בחשבון נלקחו השלישי בטור שהמטבעות כך הטורים. משלושת חבר אותם המספרים, על רק הביט ולכןגרמנית.
 דבר, של לאמיתו לאלפים. קרוב קוראם שוולקר מטבעות, 1909 נותן זה פעמים. השני הטור של ואלו פעמיםשלש

 . 148 בעמוד עצמו מורדטמן שכותב כפי גרם, 3.873 - הממוצע שמשקלם מטבעות, 716 הכל כסך בטבלהיש

 המענינת מהתקופה הם 1 86 שרק כך האמוראים, תקופת שלאחר לתקופה מתיחסים 530 אלו, מטבעות 716מתוך
 ושיש משמעותי, אינו ומעלה גרם מ-3.5 המטבעות כל של הכללי שהממוצע חושב עצמו מורדטמןאותנו.

 יוצאי- מטבעות של קטן ממספר למנוע נועדה זאת חשוב צורת 3.75. שמעל המטבעות של בממוצע רקלהתחשב
 מאותה הנורמה. את להעריך מקוים שבאמצעותו הממוצע על מלהשפיע לנורמה מתחת בהרבה שהוטבעודופן,
 של המטבעות 541 של הממוצע גרם. מ-3.5 קל שמשקלם מטבעות מורדטמן של בטבלה כלל נכללים לאסבה
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קפה הפרסיים המטבעות / עפרק

 שהדרכמות מה" "משום החושב זמבאורח את מבקר הוא אלו נתונים על בהסתמכוגרם.
 מיילס מתלונן ]תש"כ[ 2י 1960 משנת במאמר אתונה. של אלו כמו גרם, 4.25 שקלוהסאסניות
 לפי הסאסאני הממוצע של חישוב קיים שלא כך, על לנומיסמטיקה האמריקניתמהאגודה

 - משקל לתחומי גסה חלוקה קיימת שבה מורדטמן, של עבודתו ]מלבדטבלאות-תדירות
 המטבעות של )"דורכשניטליך"( שהממוצע רק הכותב גבל את מצטט הוא כ"א[. טבלהראה
 מהסוג סטטיסטי מידע לאסוף מיילס כך אחר הספיק כנראה גרם. ל-4 3.7 בין הואהללו
 הוא האיסלמית, האנציקלופדיה של 1965 מהדורת עבור שכתב Dirham בערך שכןשרצה,
 הגבוהה התדירות בעלת שבקבוצה שהדרכמות מראה, פורסמה"( )"שלא שסטטיסטיקהכותב
 נמצא עגולים בסוגרים הממוסגר גרם. .4 15 - .4 11 שוקלות השני[ כוזרו המלך ]שלביותר

 משנת משל השני כוזרו 1965. משנת היא שגם הצרפתית בהוצאה וחסר האנגליתבהוצאה
 563 שמתוך לו, הודיע מיילס שד"ר כותב, גרירסון3י )628-590(. ד'שפ"ח עדד'ש"ן

 גרם. ל-4.15 4.11 בין שקלו 136 טוב, כמצב השני כוזרו שלדרהמים

 ג"א, 62.24 שוקלים הסאסאנים של הרגילים הכסף שמטבעות כותב, מומסן4יפרופ'
 גרם. 4.03דהייגו

 קצת שוקלים ביותר, המצויים וכן הממוצעים, הפרסיים הכסף מטבעות כי יוצא, זהמכל
 בערך מתאימים הם הגאונים. שיטת של הערבי מהדינר היוצאים הגרמים מ-4.25פחות
 ביותר. והמצוי הממוצע לגבי זאת כל גרם. לכ-4 הדינר את החושבים האחרוניםלשיטת

 במשקל מצויים, פחות הם אם אף מטבעות, קיימים זאתלעומת
~4 

 יותר )ואף גרם 4
 ופחות, גרםיי 3% במשקל מטבעות גם יש וכן הגאונים, לשיטת מתאים שמשקלםמזה(,

 רש"י. לשיטתהמתאימים

 דרהם הערך בעל . 1 1 למורדטמן. וולקר שמיחס הכללי לממוצע הקרוב מספר גרם, 3.942 הוא השלישיהטור
(Dirham)1936 הקודמת במהדורה( -  שהדרהם ספק שאין כותב, הוא בו האיסלמית, האנציקלופדיה של 1913( 
- )226 א' ארדשיר ידי על "שהוסד הסאסאני הדרהם על מבוסס ביותר הקדוםהמוסלמי  הנורמה לפי לספה"נ( 241 
 בסוגרים הסאסאנית". הממלכה נפילת עד שנוי ללא כמעט ונשאר גרם, 4.25 של האתונאית הדרכמה שלהמאוחרת

 ()1 מ"ג אנ"ס 12. גרם. 4.10 שוקלים ]ד'שפ"ח[ 628 משנת השלישי ארדשיר של שהדרכמות כותב,הוא

 The Grierson. Philip . 13 הערבי. והדרהם הביזנטי המיליארזיון על במאמרו 42 הערה 216 עמוד (19601

 223. עמ' 1856 נ"ק 14. 1. הערה 248 עמוד )[ב(טחMalik.JESHO Abd of Reforms ,40-41ן 111)960](

 מטבעות של מטמון מתאר ו-17( 16 צלום ולוחות 177( עד 158 )עמודים 1963 משנת ב-ג"ק במאמרו עיוור א.ד.15.
 כבדה מתקופת ואחד גרס, 3.44 השוקל ד'רמ"ד(, עד )ד'רי"ט פרוז מתקופת אחד מטבע ביניהםסאסאניים,
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 תורה של ומשקלותמדותקפו

 כל עבור והממוצע פרסיים מטבעות של משקל לקבוצות תדירות טבלאת - כ"אטבלה
 בגרמים. המשקלות כל 147. עמוד )1880( 34 כרך צדמ"ג מורדטמן, ע"פקבוצה,

המלך

ארתחששתא
א'

 א'שבור

 א'הורמוז

 א'בחרם

 ב'בחרם

נרשי
 ב'הורמוז

 ב'שבור

ארתחששתא
ב'

 ג'שבור

 ד'בחרם

 ב'יזדגרד

 ה'בחרם

 1כוזרו

- -

תקופת
 :שלטונו

 לאלןסנים
החמישי

'תתקפ"ח-
 אלפים.'
 אלפים-"
 ל"א"

-ו"ב  ל"ה 
-ו"ה  מ"ג 

ו"ג-ס'
,;

-  
 ע,

':-  קל"ט 

;"פ-קצ"ט
צ"א-של")

ג'תתקע"ב לשושלתס"ה
 תנ"ז ד'עד מאסןבית

 בדורו שחיהאמורא

 תתקע"ט ג' לבבל )ירד-ב
 ג'( אלפים בר'ונפטר

 ד'י'( )נפטרשמואל
 סורא ישיבת )ראש הונא-ב

 )ד'י'-ד'ס( יהודה ורב נחמן-ב

 פומבדיתא ישיבת )ראש-בה

 פפא רב קי"ב(, )נפטר-בא
 קל"ב( - קי"ג בגרש)ר"י

 פפא בר-פרם
 ב' כהנאיכ
 ק"ע( )נפטר דר"י בריה הונא-'
 אחא ורב קפ"ז( )נפטר אשי-ב

 קע"ת( )נפטר דרבאבריה
 קפ"ז( )נפטר אשירב
 סבוראירבנן
 ועד האמוראים תקופתכל

 הגאונים תקופתראשית

 מעל ן 3.6מעל 3.5)על
 גרם3.75 גרם3.13,71-גרם

ש 9 ;ש קש י3 ם%םג
חאהאחש מאאא"ס

------ ש1 ש ן ש1
13.623.7151.850
--- ----

:3.57573.671125.946
------

------
13.550-35.983
)2 3.745.975ד

13.5513.745.913
------

025.י13.60-2 ------
593.5773.728211.931
------

 03.ן13.641-ם

33.58323.685101.923
------ 33.56783.69419,.934
------

13.5513.65231.046

33.5770-41.900
------ 1:3.558183.7372~61.945

1113.5663.7095411.942י6
ץ

-

- - - ץ

 של המטבעות את ולא האמוראים, תקופת לפני שהיה ארדשיר, של המטבעות את פה העתקנו :לאהערה
 הראשון. כוזרו משל חטן האמוראים, תקופת שאחרהמלכים
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קפז הפרסיים המטבעות / עפרק

 בספרות, ראיתי משקלם שאת הסאסניים הכסף מטבעות כל את במרוכז כאןאביא
 גרם: 10ך4 עלהעולים

 : הסאסאמים המטבעך על מךדטמן של מאמרו מתזא(

 גרם 64.3!מטבעמס'20,מארתח"ףטתאא'--
 גרם --4.35 מהנ"ל 38,מס'

 והמטבע גרםלך 4.6--מס'84,מבחרמא'
 זה משושלת עלעשקראתי כיתר הכבדהכסף

 4.2גרם--מס'111,מבחרםמ
 גרם 4.16-- ב' מבחרם 546,מס'
 גרם 4.15י- מוטבורב' 180,מס'
 גרם 4.15-- מהנ"ל 193,מס'
 4.3גרס-- מהנ"ל 203,מס'

 4.15גרם--מס'284,מוטבורג'
 גרם 4.16-- ד' מבחרם 340,מס'

 4.15גרם--מס'347,מהנ"ל
 גרם 4.25-- ב' מתדגרד 379,מס'
 גרם 4.12-- מהנ"ל 381,מס'
 גרם 4.35-- ג' מיזדגרד 452,מס'

 63 שוקל האחד השף. בחרם של כסף מטבעות שני של שאך יש 1853 משנת במאמררב(

 גרם. 4.34 והשני גרם( )4.08ג"א

 רהב היה שלהם ההטבעה שתחום לומר נוכל התלמוד, מימי הפרסיים המטבעותבסיכום
 המטבעות מספר גרם. 4.6 ועד גרם מ-3.5 מפחות משתנה שנמצאו המטבעות ומשקלמאד,

 מטבעות רק מצויים מלכים וממספר התקופה, כל עבור 200 על עולה אינו ופורסמושנמצאו
 שכן הנורמה, לקביעת צפיפות תחומי על או ממוצעים על לסמוך מאד קשה זה במצבבודדים.
 כאשר תקופה. מאותה המטבעות כלל לגבי יציגים אלו מטבעות מידה באיזו לדעת מאודקשה

- )ד'רמ"חהראשון  מארתחששתא יש מורדטמן של המשקלות טבלאת לפי 16. גרם. 3.59 השוקל רצ"א(, 
 יש מלכדו המאמר. שבתוך 32 מס' מטבע זהו 3.850. שוקל והוא 3.75, על עולה שמשקלו אחד מטבע רקוה

 לצלם הקפדתי לא כי עמודים חסרים שבידי )מהצלום אחדים עוד ואולי 3.85, 4, 4.35, 4.3, גם המאמרכתוך
 אינני הנזכר. בתחום הכתיבה( בשעת לפני המאמר כל ואין גרם, .4 ! שמעל מטבעות שהכילו העמודים את'אלא
 המאמר. בתוך המתוארים מטבעות מספר בטבלה חסרים האחרים מהתחומים גם בטבלה. נכללו לא למה'יודע
 למני הטבלה את שהכין נראה, מאמרו. פרסדם לפני מת שהמחבר הנ"ל, כתב-העת של 62! בעמוד ראיתי:אח"כ
 לתקן הספיק ולא הטבלה. חבור אחרי אליו הגיעו אולי מהטבלה החסרים והמטבעות המאמר, את לכתוב'שגמר
 מטבעות, 3 רק יש הטבלה לפי שכן כטבלה, נכלל לא כנראה זה מטבע גם 17. שמת. עד הטבלהאת

 מ-2.75. פחות לא אחד ואף 4.6 הוא אלו מטבעות מ-3 אחד אם יתכן, לא זה גרם. 3.983 הממוצעו'משקלם
18. Chronicle. Numismatic Sassanidae, the of Coins Unpublished Certain חס Notice 700185א, Edward 
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 תורה של ומשקלותמדותקפח

 סביר ערך, כשווי המלכות ידי על מוכרים וכולם השונים, המטבעות במשקל גדול הפרשיש
 בימי שהיה כפי ההיתוך, כור אל דרכו את ימצא כבדים היותר מהמטבעות גדול שאחוזמאוד

 יותר, גבוה שהוטבעו הכבדים המטבעות אחוז היה הגמרא שבימי שיתכן, כךהמהרי"ט~י.
 קצת היא שנותרו מהמטבעות מצטירת שהיא כפי והתמונה הכבדים, הותכו הזמןובמשך
 לקנות שאפשר המתכתי הכסף בכמות תלויה הככדים המטבעות שכהתכת הכדאיותמעוותת.
 25 כמו מוטבע לבלתי מוטבע כסף מחיר בין היחס היה הריב"ן20, לפי המוטבע. הכסףעבור

 שהוטבע ממוצע, במשקל מטבע לגבי הוא זה יחס ההטבעה(. עבור תוספת מלבר, )4%ל-24
 יהיה הממוצע על .4. מ-167% ביותר עולה שמשקלו מטבע שהשיג מי המדויקת. הנורמהלפי
 להתיך כדאי יהיה גרם, 4 2ל היתה התלמוד בזמן שהנורמה נניח משל דרך אם להתיכו. לוכדאי
 על המס או העמלה הופחתה מאוחרת יותר בתקופה אם גרם. 4.43 על עולה שמשקלו מטבעכל

 גם הדין הוא קטן. יותר במשקל גם ישנים מטבעות להתיך כדאי תקופה באותה יהיהההטבעה,
 יותר. כשוים הכבדים הישנים במטבעות להכיר מבלי מאוחרת בתקופה הופחתה הנורמהאם

 מעוותת. תמונה תתקבל הנותרים ומהמטבעות הישנים, את יתיכואנשים
 אפשרי כתחום התחום בכל ונתחשב צפיפות. ותחומי ממוצעים על נסמוך לא אםלכן,
 שכתבו כפי גרם, 4.25 של הערבי הדינר משקל את גם מכיל זה שתחום הרי הדינר,למשקל
הגאונים.
 זהה היה הפרסי שהמטבע משתמע, הגמרא שמדברי סבור, שהייתי מה לפי כתבתי זאתכל
 למשקל הפרסיים המטבעות משקל את להעלות דחקתי ולכן ההלכתי, הדינר למשקלבמשקלו
 נראה העיון, לאחר ואולם, זה, ממשקל קטן המצויים המטבעות של הגדול שהרוב אףהדינר,
 הכללי שוויו אלא הדינר, למשקל זהה היה המטבע משקל שלא אשי, רב של פדיון-הבןמספור
 היה המטבע של שוויו אם כמטבע. ערכו את גם אלא שבמטבע, המתכת ערך את רק לאהכולל
 המשקל שאם הרי הריב"ן, כשם למעלה שכתבנו כמו שבו, המתכת מערך יותר מלבר4%

 קרוב כבר זה גרם. 4.08 להיות הפרסי המטבע משקל צריך גרם, 4.25 הוא הדינר שלההלכתי
 בריה אחא ורב אשי רב בימי שמלך ב', יזדגרד עבור מורדטמן שמצא 4.05 של לממוצעמאוד
 הפרסיים מהמטבעות כבד היה בישא חנן של מאכא שהזוזא לומר נאלץ זה לפידדבא.

 במשקל פרסי מטבע כמו זוז, שבו, המתכת ערך בגלל רק צורתו, ללא שוה היה שכןהממוצעים,

 דף בכורות תוס' 20. ס"ה. לפרק 8 הערה ראה vol.xv Series, .Original .19 )1853( .ק180-187
 כדי כסף לו w~a7 שמי פי'... רש"י[ של חתנו ]הוא נתן בר יהודה "והר"ר : ב'( )בעמוד דמזדבנא בסד"ה ע"אנ'

 מתיחס הריב"ן כסף". של כ"ד אלא לו מחזיר ואין לטובעו המטבע]ה[ לבעל נותנין כסף של דינר ב"הלעשות
 לזמנם ר"י של ומקומו זמנו בין גדול שינוי שהיה להניח סיבה רואה איני אבל יוחנן. רבי של בזמנולא"י

 בתחילת יו"ד בב"י דבריהם )הובאו ברשב"א אחת ודעה הרא"ש שלדעת ואף האחרונים. האמוראים שלומקומם
 שם שמדובר נראה חומש, עד מפסיד היה מטבע המתיך ע"ב( צ"ז דף ב"ק על ובשיטה-מקובצת קס"הסימן
 תיסוף של במצב בגמרא המתוארים מהתנאים הנובעים בתנאים בחשאי אף אולי צורף, אצל מטבע המתיךביחיד
 מהמדינה. מטבע הוצאת על איסור כגון החפשי, המסחר את המגבילים אדמיניסטרטיביים איסורים עםהמטבע
 ממה נובע מקפידות, מלכויות בשאין התם ד"ה ע"ב צ"ז ב"ק על כשמ"ק דבריו הובאו הראב"ד, לדבריאשר
 נפסלות מטבעות ולא אחר מטבע ולא כסף לא ממלכותן להוציא מניחין אין מטבע כשמחדשין מלפיות"שיש
 בהן, הכרוכות אחרות או אלו, שהגבלות יתכן וא"ב המטבע", לחדש ויוכלו אותם ויתיכו בזול הכסף שיהיהכדי
 אבל מ-4%. יותר הרבה עולה ההטבעה אין חפשי מסחר שכתנאי ברור בהתכה. החומש להפסד שגורמותהן

 משקל הכל סך )דהיינו המנה שמששית נראה נשך, איזהו ד"ה : ס כ"מ בתוספות שהובאו עצמו הריב"ןמדברי
 ל-120 100 בין לנוע יכל טבוע[ ]הכלתי המנה שמחיר כך מעות, 120 לפחות מטכיעין היו כסף מעות(100

 הוא גם אם מתכת, מאותה הוא שגם מנה מששית פחות שוים מכסף מעות 100 יהיו איך להבין אין אחרתמעות.
 הדינרים. עבור מאשר הקטנים המטבעות עבור יותר גדולה היתה מההטבעה שהתוספת ויתכן, מעות. 100שוקל
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קפט ע-עאפרקים

 במשקל קשור אינו אשי רב משל כבד חנן של שהמטבע לומר, )ההכרח צורה ועםממוצע
 הטבוע, המטבע ערך הריב"ן שלפי ממה רק נובע הוא שנמצאו. העתיקים הפרסייםהמטבעות

 הגהות בשם למעלה שכתבתי מה ]ולפי טבוע(. בלתי כסף משקל אותו מערך מלבר ב-4%גבוה
 במיוחד[. כבד היה חנן של שהמטבע לומר צורך אין שוביעב"ץ,

 כסף מטבעות גם נמצאו גרם, 4 בסביבות כאמור שמשקלם שתיארנו, למטבעותבנוסף
 ששיות גם נמצאים וכן הגדולים, מהמטבעות חצאים להיות שנועדו עליהם מוכיחשמשקלם

 לא - גרם מ-4.6 גבוה במשקל הנדונה, מהתקופה כלשהם, פרסיים מטבעות ועוד. מעות()=
 בספרות.מצאתי
 בשיטה- למובא מתאים שנמצאו, הפרסיים המטבעות במשקל הרחב הפזור כי לציין,יש
 עד מחוסרי ואיכא תקלי איכא זוזי ביני "אפילו : הראב"ד בשם שכתב הרשב"א, כשם י2מקובצת
 עד חסרים ויש ]מהנורמה[ יותר כבדים יש בהוצאה, היוצאים הזוזים שבין כלומרחומשא",
 אם דר"י. בריה ור"ה פפא רב בימי שנעשה המטבע, תיסוף על גם מסופר בגמרא22חומש.
 כללי שהיה נאמר, ואם אחר, ממקום שנשאלה שאלה על שמדובר לא במקומם, היההתיסוף
 לא בגמרא המטבעות. במשקל גדול יותר עוד לפיזור לצפות נוכל אז כי הפרסית, הממלכהלכל

 על נכבש הנדון שהחבל או לו, שקדם זמני פיחות לתקן בא אם לתיסוף, הסבה היתה מהמסופר
 מה מלבד המטבעות, משקל שפזור אפשרות מכלל להוציא אין פנים. כל על אחרת. ממלכהידי

 נוכל מבחינתנו אחרת, או כך אחת. מנורמה יותר גם מיצג בהטבעה, מאי-דיוק נובעשהוא
 גרם. 4.6 על עולה שאינו אמרנו וכבר המצויים, המטבעות של המרבי מהמשקלללמוד

 ע"אפרק

 הרומיים והמשקלותהמטבעות
 אשר זה, בשם כסף מטבע היה לרומאים ברומית. מקורו - הסלע רבע עבור דינרהשם

 הורקנוס בימי ישראל, ארץ על השתלטו שהרומאים בזמן דהיינו הרפובליקה, תקופתבסוף
 שבזמן מכך נובע דינר השם כסף. ליטרה מכל מטבעות 84 של תקן לפי הוטבעואריסטובלוס,
 שבתחילת בתקופה )דהיינו ן לרומא 485 בשנת כסף, מטבעות להטביע התחילושהרומאים

 הוא הוסדה תאריך ההסטוהיונים ולדברי המלך. שלמה בימי רומא נוסדה חז"ל, לפי שני.בית
 עשרך שוה עשרה, של דבר הוא המילולי שפירושו הדינר, היה הנוצרים(2, ספירת לפני753

 ד"ה קס"ה )ביו"ד והב"י הראב"ד. וכתב ד"ה ע"ב צ"ז דף ב"ק על 21. לכשנדקדק. ד"ה ל"ז בפרק גםעיין
 דתקילי זוזי איכא קמא בטבעא דאפילו לרבנן להו "דקים : מקום( ציון )ללא הרשב"א תשובת בשם כתבהמלוה(
 ע"א. צ"ח ב"ק 22. נ"ה. תשובה ב' חלק מהרי"ט בשו"ת גם מובאים הללו הרשמ"א דברי חומש". עדטפי

 עם 1961 - הרוורד במהדורת 39-36 עמודים 9 )כרך 13 פרק 33 ספר .יבא .51[14 בספרו Plinius פליניאוס.1.
 2. הערה ח' פרק לעיל המוזכר מחבורו 549 בעמוד רפר ידי על גם אנגלי כתרגום דבריו הובאו אנגלי(תרגום

 אלף ב', חלק צמח-דוד כספרו הרמ"א( )תלמיד גאנז דוד רב ידי על גם מוזכר פליניאוס הרומאיההיסטוריון
 שהיה מאורות לקוי לגבי פלוניוס" שם על כ"ב בסי' קאסיוס "כתב : הרשע אנטיוכוס ד"ה שאחרי בקטעהרביעי,
 דברי ספרי שרוב "תדע : הרביעי( האלף בתחילת ב' )חלק צמח-דוד בעל הרב לשון זה 2. תרי"ו. ג' שנתסביב
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 תורה של ומשקלותמדותקצ

 ואולם אחת, ליטרה אז היה החוקי שמשקלו נחושת, מטבע היה הנזכר האס רומיים3.אסים
 אונקיא, על שעמד עד משקלו הופחת לקרטגניו רומא שבין הפוניות המלחמותבתקופת
 הופחת אח"כ קצר זמן אסים. ל-16 אז הועלה הדינר ערך הליטרה. של ה-12 החלקשהיתה
 היום עד דינר. שמו נשאר אסים, מ-10 יותר שוה היה כבר שהדינר למרות אונקיא. לחציהאס

 % הרומית הספרה את הנושאים הרפובליקה, מתקופת רומיים כסף מטבעותנשתמרו
 ל-12 מחולקת היתה הליטרה 16. דהיינו 1ץ%, או 10, דהיינו %(, באמצעו, קו עם)לפעמים
 ברומית ואילו גרמסין4, היוני, בשמם במדרש הנקראות יחידות, ל-24 אונקיה וכלאונקיות,
 אונקיה. 1/7 הרפובליקאי לדינר יצא כך סקרופל. זו יחידהנקראה

 לכשמיניתי הגיע החורבן שבזמן עד הרומי, הדינר משקל הופחת הקיסריםבימי
 דרכמא, - היוני בשם לדינר קראו היונים הרופאים ממושכת. לתקופה נשאר וכךהאונקיה,

 הדרכמה את החושבים עתיקים6, מקורות יש כבמשקל. זו ביחידה והשתמשו דרגמא,או
 לאונקיה. דרכמות 8 - ואחרים לאונקיה, דרכמות 7 % חושבים אחרים באונקיה. מ-7לאחד

 השיטה נשארה סקרופל, ו-24 דרכמות 8 של אונקיות ל-2נ מחולקת הליטרה לפיההשיטה,
 המשקל במערכת קימת היא היום ועד הארצות, ברוב המרקחת ובתי הרופאים אצלהמקובלת
 ז"ל משער-אריה הרופא אברהם רבי ידי על גם מתוארת זו שיטה האנגלו-אמריקאית.הרפואי

 ה' שנת שהוא זה מזמנננ[ו ויהי הנוצרים. מנין תחילת קודם שנים תשנ"ג בנינה תחילת מונין רומי למלכותהימים
 רוב עליו הסכימו אשר יען האמת החשבון לדעתי והוא שנה שמ"ר אלפים ב' בנינה זמן ליצירה ושנ"באלפים

 כאשר א"כ חשבונות גימגום קצת שם שיש אף כ"ד. פ' עינים מאור כעל השער' אל קולע זה לחשבון וגםהסופרים
 שאנו היצירה שנות ממספר בנינה שנות מספרנחסר

 נוהגיי
 זמן לפ"ז ויהיה ושמנה אלפים ג' לנו ישאר היום בו

 בהמה במה ובפ' הרואה בפ' רז"ל שאמרו ומה יהודה. מלך לאסא ב"ה שנת והיא הרביעי לאלף ח' בשנתבנינה
 וכשעשה שרטון והעלה בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה בת את שלמה שנשא בשעה הראוני אל בפסוק רבהושיר
 קבלתו בספר הראב"ד ומביאו ששי ספר בתחלת יוסיפון בס' שכתב מה וכן רומי כרך עליו נבנה העגלים שניירבעם
 של שביעי בדור כתב וכן ר"ו שנת והיא רומי נבנית יהודה מלך ליחזקיה ו' שבשנת רומי דברי זכרוןבתחיל'
 בספר שכתוב כמו ההפלגה מזמן מדינ' היתה שרומי מפני רבים פעמים נבנית כי אמת וזה שזה אפשראמוראים
 חשבון ולפי כן. יוכיח רומי זו מגדיאל אלוף וישלח פ' בסוף רז"ל מדברי שפירש"י מה גם קל"ו. דףיוחסינן[
 רק למפרע כנינה תחלת זמן יגיע לא כן ואע"פ כנ"ל שנה שמ"ד אלפים ב' זו: שנתנו עד בנינה מזמן יהיההנוצרים
 שנות מספר יעדיף חשבונם שלפי מפני לברכה זכרונו והראב"ד היוסיפון כדברי ליחזקיה שש שנת שהיא ר"ולשנת
 לפנים שיתבאר כמו פרס מלכי שני כל היצירה שנות בחשבון מעלים שהם יען שנה מאתים כמו מספרנו עלהיצירה
 שנבנית ונא' נתרץ ע"כ המה. ישראל מבני לא אשר לסופרי' נאמין לא הקדושי' ישראל עדת אנחנו אך y"w.כשנת
 ליחידות קורא הוא דנר. ע' הערוך במוסף גם מובא 3. רבות. במקומות לנו יספיק זה ותרוץ כנ"ל הרכהפעמים
 זאת אחרים. ובמקומות קדושין בתחילת המוזכרים האיטלקיים האיסרים עם אותם מזהה שהוא מפני איסריםאלו

 הופחת דבר של שלסופו מניח הוא בגמרא. היחס כפי איסרים 24 של דינר על המספר רומי מקור שום שאיןלמרות
 דינרים שאותם בעוד האונקיא, שמינית רק הוא התלמודי הדינר שלדעתו )מאחר תלמודי בדינר ל-24 עדהאיסר
 יותר(. עוד גדול היה באסים שהפיחות לומר, צריך באונקיה, 7 של היו אסים ל-16 ואח"כ ל-10 שווים שהיורומיים
 הרבה הכסף היה ישראל שבארץ חושב, איסר( ערך ע"ג, לפרק 2 בהערה לקמן המוזכר מחבורו 23 )עמודצוקרמן
 בארץ שלמו כסף, לדינר שוים נחושת של איסרים 16 היו שברומא אף ולכן כרומא. מאשר לנחושת ביחס יקריותר

 הנחושת על מבוסס ערכו היה לא האס שהופחת לאחר כי מכוונים, דבריו אין אבל איסרים. 24 הדינר עבורישראל
 כבר המשנה שבתקופת יתכן כן, פי על אף הממשלה. גזירת פי על כמטבע מחריפותו בעיקר נבע אז שוויושבו.
 איזהו פרק כתחילת רש"י ראה השוק. תנודות ולפי שבהם הנחושת ערך לפי חופשי בשוק הנחושת מטבעותנסחרו
 י' סימן תשא כי פרשת תנחומא 4. נשך. איזהו ד"ה שם ותוס' בדנקא(, ד"ה עד מאה ד"ה ע"ב ס' דף )כ"מנשך
 כותב, הבריטי, המוזיאון של המטבעות ממחלקת הד 5. . 13 כהערה ע"ב פרק לקמן ראה בירושלמי, הואוכן

 כשנה עד שמלך קיסר, שנירון (, 1899 - )לונדון ~IAntiquities11DOD and. :ofArchaeology; Handbook 53בעמוד
 האונקיא. ,/י דהיינו כליטרא, מ-96 אחד על והעמידו הדינר משקל את שהפחית הוא החורבן, לפני שנתייםאו
 Alterthums, des Masse und GewichtEjMiinzf~sse iber UnXgrsuchungen Metrologische מסת יבק, ראה'
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קצא עא-עבפרקים

 הכותב: שע"כ(, בשנת במונטובה )הודפס המשכן במלאכת הדן שלטי-הגבוריםל,בספרו,
 וששים מאות שבע אלפים חמשת שהם אונקיות עשר שנים של היא"...ושהליטרא

 של היא האונקיא ושגם גרעינים. ושמונים מאות ארבע היא ושהאונקיא חטה.גרעיני
 שלשה של היא קדראגמה ושגם חטה גרעיני ששים היא ושהדראגמה דראגמי.שמנה

 עשר' של אובולי שני של הוא ושהסקריפטולו לאחד. גרעינים עשרים שלסקריפטולי

 גרעיני שלשה של היא סיליקוי.יושהסיליקוה שלשה של הוא ושהאובולו לאחדגרעינין
 ושני אחד גרעין שהוא האחת מהסילקוה החצי הוא ושהאיריאו ושליש.חטה

 ." . .שלישים
 ענין הרומי. הדינר לבין בינו זהות שקימת לחשוב, מקום נותן השקל לרבע דינרהכנוי

 מנה ששים של דבילה ככר על מדברת שהמשנה8 מתוך הרומיים במשקלות לנו ישנוסף
 באיטליה. שהיתה רומא, של המשקל את מציין באיטלקי שהמונח החושבים וישבאיטלקי,

 ע"בפרק
 הרומיים המשקלותהערכת

 הרומיים. המשקלות בהערכת איפואנתחיל
 בכ-12 הרומית הליטרה את מעריך לנוצרים, ה-17 במאה שחי גריווס, האנגליהתוקר
 דהיינו אנגלית, לאונקיא שוה רומית אונקיא כלומר אוורדופווה. אנגליותאונקיות

 כ-~
28 

 של הקונגיוס על מבסס הוא דעתו את גרם. כ-340 כאלה אונקיות 12 בת והליטראגרם,
 יש אותם tPX האותיות עם קיסר אספסינוס חותם עליו מוטבע ואשר שנשתמר,אספסינוס
 הכתובתי ליטראות. 10 במשקל יין או מים מחזיק שהמיכל כלומר :, Pondo 10לקרוא:
 לעיל. ו' בפרק מובאת הכלי עלהמלאה

 שוה תקופה מאותה היסטוריונים עדות לפי אשר רומית, נפח מדת שם הואהקונגיוס
 של מדידות סמך על רומיות. ליטראות 10 - ביין או במים תכולתו, ומשקל היווני,לכוז3
 אנגליים, גרעינים 5256 שוה שהליטרה למסקנה4 גריווס הגיע מחזקת, זו שמידה המיםכמות

(Boeckh)B~ckh August או אונץ, שמינית של דרכמות ע"ב. פרק 7. י 24. עמוד בראש 1838 - ברלין 
 אלא קכ"ז. או"ח חתם-סופר כשו"ת גם מחכרותן מרקחת[ ]=בית אפוטייק של במשקל אונקיה,שמינית

 המרקחת אונקיות הרומיים. משל כבדה שהיתה וינה, של אונקיה 1/8 להיות הותאמה וזמנו מקומו שלשהדרכמה
 התשיעי )כטור אחרונה תשובה חוט-השני, גם ראה הדרכמות. אתן ויחד לארץ, מארץ שונות היובאירופה
 שם, להגר"א בשנות-אליהו ועיין וג', כ' משנה פ"א שביעית 8. ב"ו(. לפרק 6 בהערה המתוארתבהוצאה
 משה". של ואמות מדות כל נשארו ששם לפי איטלקי של במנה במשנה בכ"מ דמשערינן "והאשכתב:

 ערך )ש' לליטרה הכוונה מסוים, משקל לתאר זה בכינוי וכשמשתמשים משקל, פירושו - פונדו פונדו. .1
,(Pondusיב"ע תרגם וכן שקל(, רבעי 100 של )=מנה ליטרה מציין סתם שקל המונח בנביאים שגם וכמו 
- ט'( ל"ב )ירמיהו הכסף' ועשרה שקלים'שבעה  חנינא רבי אמר וכגמרא דכסף', סלעין ועסר מנן 'שבעה 
 ערך בברורי-המדות-והשעורין ועיין ליטרין', דנכיאים סלע סתם בתורה האמור כסף 'כל ע"א(: נ')בכורות
 על גריווס של מאמרו מתוך 2. ז'. מ' כרות-רכה הוא שכן וכתב, 'כסף', במקום 'שקל' בגמרא שהגיה'כסף',
 לשש שוה היוני חוס( או )כוו ה-XOUS 3. . ו'(. לפרק 7 הערה )ראה כתביו מאוסף 198 עמוד הרומית.הרגל

 שבסוף כטבלה מסודרות המשקלות על גריווס של מסקנותיו 4. קמ"ח. פרק לקמן ראה יוניות.קסטאות
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 תורה של ומשקלותמדותקצב

 הנקראת מסחרית, אנגלית )באונקיה אנגליים גרעינים 438 - האונקיא גרם, כ-340.6שהם
 7000(, יש אנגליות אונקיות 16 של מסחרית ובליטרה כאלה, גרעינים 437 לל ישאוורדופווה,

 האונקיא, שביעית שהוא הדינר, גרם. 28.38 או אנגלית, מבאונקיה יותר גרעין חצידהיינו
 הרפובליקאי הרומי לדינר זה שמשקל כותב, הוא גרם. 4.0546 דהיינו ג"א, ל-624/7 לויוצא

 נוהג )הוא הרפובליקה מתקופת המצויים הדינרים מבין ביותר כבדים( )או לכבדמתאים
 ואבדו יתכן - פחות שהכבדים חשש, מתוך ביותר הכבדים המטבעות עללהסתמך
 חוקרים מלהוסיף. להפחית ינסה שהמטביע יותר סביר זאת ומלבד הזמן, במשךממשקלם
 את כדיוק לכוון ההטבעה בשעת שאי-אפשר שכיוון וסוברים, זו גישה על חולקיםאחרים
 מהמשקל גבוה במשקל הוטבעו שהכבדים להניח סביר גבוהות, להוצאות להכנס בליהמשקל
 וכלתי כחדשים לעין הנראים אלו מבין ביותר בנפוצים או בממוצע להתחשב וישהחוקי,
 או זקוק משקל שמכל כלומר "אל-מרקו", הנקראת הטבעה שיטת מניחה זו גישהפגומים.
 גם, מציין גריווס בודד(. מטבע כל של במשקל לדייק מבלי מטבעות וכך כך הטביעוליטרה

 עובדה בימיו, ברומא נהוג שהיה למשקל זהה העתיקה לרומא ידו על המיוחסשהמשקל
 המים משקל על המסתמכת הנ"ל, השיטה שלפי לציין, יש לדבריו. מה סיוע היא גםהמהווה
 הרומיים. המשקלות עבור גבוהים יותר קצת לערכים גם להגיע אפשר הנפח, מידות שלהידוע
 אנציקלופדיה עבור שכתב ' העתיקים והמשקלות המדות בערך נותן פטרי האנגליהחוקר

 משקל על אלו מכלים נלמד אם שנמצאו. רומיים נפח מדידת כלי מספר ובה טבלהבריטניקה,
 לו קורא פטרי אשר גריווס, ידי על המתואר מהקונגיוס היוצא למשקל בנוסף נקבל,הליטרה,
 29.0148, : האונקיא עבור הבאים הערכים את נמצא(, שאצלו הכומר )ע"ש פרנס שלהקונג~וס

 הנמצאים כלים משני חושבו והשלישי השני הנתון גרם. 31.1 ו-13 29.56 29.03,29.067,
 על מספר בק6 ביותר. המדויקת בצורה שנמדדו חושב פטרי אשר נפולי, שלבמוזיאון

 מה מ"ל, כ-574.68 היא שבו המים שתכולת בדרסדן, שבמוזיאון הקונגיוס( )6/ןהסקסטריוס
 גרם. 28.73 - האונקיא ועבור גרם, 344.8 הליטרה עבורשנותן

 על גריווס את מבקר והרומיים, היוניים המטבעות ערך על במאמרו רפר, האנגלי,החוקר
 מראה הוא הרומי. המשקל על לקביעתו כסיוע הרומיים הכסף במטבעות משתמששהוא
 משקלם את נותן הוא שבה בטבלה מדויקת. לא מאד בצורה הוטבעו הרומיים הכסףשדינרי
 הדינר שוקל הבריטי, במוזיאון אז שנמצאו ביותר היפים הרפובליקאים מהדינרים 46של

 גרם. 3.564 דהיינו ג"א, 55.0 - ביותר והקל גרם, 4.309 דהיינו נ"א, 66.5 ביותרהכבד
 רפר גרם. 3.95 - הממוצע שמשקל כך גרם, 181.69 שהם ג"א, 2803.86 שוקלים יחדכולם
 הרומיים, הזהב מטבעות בעזרת היא הרומי המשקל לחישוב ביותר הטובה שהשיטהחושב,

 שמת פליניוס, הרומי, ההיסטוריון את מצטטי הוא מדויקת. יותר הרבה בצורהשהוטבעו
 עד הופחתו ואח"כ לליטרה, 40 לפי מוטבעים היו הזהב שמטבעות הכותב טיטוס,בימי

 משקל את קובע הוא רומיים8 זהב מטבעות של משקלם סמך על לליטרה. ל-45שהגיעו
 מטבעות גרם. ל-27.216 האונקיא יוצאת כך גרם. 326.6 שהם ג"א, כ-5040 הרומיתהליטרה
 הנ"ל הממצאים גרם. 7.258 - לליטרה 45 ושל גרם, 8.165 שקלו לליטרה 40 שלהזהב

 במהדורת 144 עמוד 15 כרך 5. ו'(. לפרק 7 הערה )ראה מאמריו. מאוסף 340 עמוד הדינרירס, עלמאמרו
 נזכיר Measures and .(Weights נקרא זה ערך בהן מהדורות. יש Weights,Ancient and .Measures )ערך1955
 לפרק 6 כהערה המתואר מספרו 167 בעמוד בק 6. קמ"ר. לפרק 3 בהערה לקמן גם זה בענין דבריואת

 בעמודים אצלו המתוארים 8 לעיל. 2 הערה ח' בפרק המתואר רפר של מחבורו 550 כעמוד 7.הקודם.
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קצג הרומיים המשקלות הערכת / עבפרק

 קונסטנטין, הקיסר ידי על שהונהגו הביזנטיים, הזהובים ממשקל שמתקבל למה גםקרובים
 הוטבעו היסטורי9 מקור לפי הירושלמי. התלמוד חתימת לפני שנה כ-80 ביזנטיום אתשבנה
 "והרטל : לקח-טוב0י מדרש מדברי גם משתמע כך זהב. ליטרה מכל כאלו מטבעות72

 המטבעות טבלאת את מצטט רפריי זהובים". ושנים שבעים האותיות[ בהפוך ליטרה]=
 הרקליוס, עד קונסטנטין מתקופת זהובים 29 מופיעים בה גריווס, של שבמאמרוהביזנטיים

 ל-69 יוצא הממוצע גרם. ל-4.5846 4.374 בין שהם ג"א, ל-70% לל67 בין נע משקלםאשר

 לא מציע רפר גרם. 26.83 - ולאונקיה גרם, כ-322 לליטרה נותן זה גרם. 4.4712 אוג"א
 4.536 דהיינו ג"א, ל-70 הביזנטי הזהוב את לחשוב אלא האריתמטי, הממוצע אחריללכת

 המתקבלת לליטרה זהה הביזנטיים, מהזהובים המתקבלת הליטרה משקל יהיה ואזגרם,
 למעלה. שתוארו הקדומים הרומייםמהזהובים
 הזהובים יחס כפי הרומיים הזהובים על בעיקר להסתמך רפר של בגישתו כי לצייןיש
 לא פליניאוס של שבספרו בכך, נעוצה והיא חולשה, יש פליניוס, ידי על המתוארלליטרה
 משמעותית הנה אחד בקו ששגיאה )כך רומיות בספרות אלא מלאה בצורה המספרכתוב

 שברוב 50, בעמוד שולים בהערת כותב עצמו רפר להגיהן. צורך שיש אלא עוד ולאביותר(,
 X.LV.M. ו XL.M בצורת מופיעים ו-45 40 המספרים פליניוס, של הקדומותההוצאות
 המקרים בשני 1000( )= 4ן ה את למחוק שיש רפר חושב הרדויין, המהדיר,בעקבות

 גרסא שיש הנוסחאות, שנויי בין מציין, אינו המהדיר וגם 4א, אין שלפני הרוורד]במהדורת
 רפר[. ידי על המובאת בצורה ולא txxxxv ו xxxx בצורת כתוב ו-45 40 כן כמוכזאת.
 בקירוב, גרם ל-27.2 הרומית האונקיה את לחשוב החוקרים אצל היום מקובל זאת,למרות

 גם שכך שנראה כיון גריווס, של דעתו את באריכות הבאתי כן פי על אף . רפרט שחשבכפי
 שנראה כפי הרומיים, למשקלות שני בית מימי השקלים מהשואת גם נראה וכך רש"י,דעת

 הבאותבשורות
 הבאה: הברייתא מובאתבירושלמים

 השקל מחצית יתנו היום במחצית ]בעגל[ שחטאו לפי אמר חד נחמיה ור' יהודה"ר'
 גרמסין..." שיתא דעבד השקל מהצית יתנו ביום שעות כשש שחטאו לפי אמרוחרנא

 אם באונקיא. חלקים ועשרים מד' חלק הוא אשר משקל כ"מין במוסף-הערוך מוגדרהגרמם
 אונקיא". רביע - השקל מחצית משקלכן,

 מוסף-הערוך בעל כותב כך רש"י. שכתב כמו אונקיא, % - לשקל יוצא זה חשבוןלפי
 שמנ' או הקדש שקלי שני משקלו אשר משקל שם ורומי יוני בלשון "פירוש : .אונקיא בערךגם

 לומר, כוונתו הרי קולוניא', של הישר למשקל אונקיא 'חצי כותב וכשרש"ידרכמון",

 במאה חי אשר אליעזר, בר' טוביה לרבינו 0ן. שניה. הערה 562 עמוד ברפר, מצוטט 9. 562. עד560
 תם לרבנו הישר בספר גם דבריו הובאו שם. עיין י"ג. ל' שמות ביזנטיון, ממשלת תחת החמישי לאלףהתשיעית

 גם יש הרומי, המשקל להפחתת רפר לדעת סיוע 12. 7(. הערה )ראה בחבורו 562 עמוד 11. תק"פ.סימן
 אונקיות ל-16 שוה היתה יוניות[ דרכמות מ-100 ]המורכבת היונית ה"מינה" לפיהם היסטוריים,במקורות
 ששה של היא והמצרית היונית "שהבינה הכותב: שלטי-הגבורים מספר ע"ב בפרק גם מובא זה נתוןרומיות.
 האונקיה תהיה גרם, כ-425 היונית המינה את נקח אם אונקיות". עשרים של היא ושהרומית אונקיותעשר

 ואולי בק, שמבין כפי רומית, לאונקיא שהכוונה כאן באונקיות נבין אם זאת כל גרם. מכ-26.56 יותר לאהרומית
 כמו עצמה, של אונקיות ל-16 מחולקת היונית שהמינה המבינים, כאלה גם יש אבל שלטי-הגבורים, בעלגם

 ב-Philosophical )מילר אונקיות ל-16 הליטרה מחולקת בימינו המסחריות האנגליות המשקלותשכמערכת
1856-  Society Royal ofthe Transactions גם ראה ג', הלכה סוף ב' פרק שקלים ירושלמי 13. 756(. עמוד 
 הקודם. לפרק 4הערה
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 תורה של ומשקלותמדותקצך

 נחמיה. ורבי יהודה רבי התנאים, בימי בארץ-ישראל שהיה משקל אותו נשמרשבקולוניא
 את שאיחד שמה לומר, סביר נראה הארץ, בקצות נמצאות וקולוניא שארץ-ישראלוכהיות

 24 של הרומית האונקיא תהיה כך, ואם הרומאים, עול תחת שתיהן היות הואמשקלותיהם
 והאונקיה גרם, 141/6 בערך למעלה, כתבנו שכבר כפי שהם הקודש, שקלי לשני שוהגרמסין

 גריווס. שחשבה כפי גרם, 1~28בערך
 האונקיא 1/8 שהיא לדרכמה, שוה תורה, של שקל רבע שהוא הדינר, יהיה הנ"ל,לפי
 כ-8/ן שקל החורבן שבזמן הרומי, לדינר יוני כנוי היא שכתבנו, כפי זאת, דרכמההרומית.

 זמן של הרומי הדינר למשקל שוה יהיה זאת, גישה לפי תורה, של דינר רומית.אונקיא
 הגאונים שלדעת בעוד בימינו, ההלכה של הדינר זהו לרש"י, גרם. 3 לל בערך ששקלהחורבן,
 לדעת מאידך, המטבעות. על שתות שהוסיפו לפני משה של השקל לרבע שוה זה רומידינר

 משקל יתאים מטה, מעלה גרם, לכ-4 י'( טבלה )ראה יצא לדעתם הדינר שמשקלהאחרונים,
 הרומית האונקיא שמשקל )או האונקיא 1/7 ששקל הקדום, הרומאי לדינר המשנה שלהדינר
 לרבע שוה האונקיא 1/8 של המאוחר הדינר יהיה ואז רפר, שחושב כפי יותר, קטנההיתה
 הקודש(.שקל

 ע"גפרק
 רומאימנה

 כך דרכמות, 8 של אונקיות ל-12 מחולקת היתה הרומית שהליטרה למעלה,כתבנו
 ששקל מהליטרה, גבוה קצת אחר, משקל גם היה זאת, לעומת דרכמות. 96 יצאשלליטרא

 96 בת הליטרה היתה לפיהם מקורות, מביא י, בק הגרמני, החוקר מנה. ונקרא דרכמות100
 דרך החוקרים, לדעת לרומאים, בא ).שע",6ת11ם( מנה השם מנה. עשו מהן ש-100דרכמות,
 הנראה, כפי שלהם. דרכמות ל-100 תמיד שווה זה משקל היה אצלנו, כמו שאצלם,היונים,

 ליטראות: שתי כנראה נשארו וכך 'ליטרא'2, לשם 'מנה' השמ כין להבדיל הקפידו תמידלא
 דרכמות. 100 של ואחת דרכמות 96 שלאחת

 ד"ה נ. בכורות רש"י ראה - למנה נרדף כשם לפעמים 'ליטרא' משמש חז"ל בכתביגם
 שחז"ל מוכיח, שעפטיל3 רח"י סלעים". וחמשה עשרים דהוא "מנין שפירש:ליטרין,

 בעוד מנה, חצי הוא התרטימר הבבלי שלפי ממה המנה, עבור ליטרא במונחהשתמשו
 וכתבו: למנה ליטרא בין חז"ל הבדילו פ"ר בחולין זאת, לעומת ליטרא. חצי הואשבירושלמי

 מנה "ומהו : כתוב שם גרשום רבינו ובפירוש ירק...", ליטרא ]ל[לפסו יקח מנה לו שיש"מי
 חשבון לפי וזה ימיו, של זהובים ]היינו זהוב" משקל זה וזוזי זוזי, מאה אונקיא, וחציליטרא
 שם רש"י שכתב וכמו לככורות4, בפירושו שכתב כסף, לדינר משקל-הברזל של פשוטים2%

 את מצטט הנ"ל( מספרו 294 )בעמוד בק2. ע"א. לפרק 6 כהערה המתואר מספרו 299 בעמוד בק1.
 שם מביא הוא לליטרה. ולפעמים למנה לפעמים דרכמות 100 הרושמים רופאים שיש הכותב, גלינאוס,הרופא

 צוקרמן גם מסתמך כאן בק דברי על בערבוכיא. שמשו וליטרה מנה שהשמות כדעה לתמוך אחרים מקורותגם
K~lekerman)[1- (Dr. ב היהודיים והמשקלות המטבעות על במאמרו jdisch- des Jahresbericht 

Seminarstheologischen הערה ערך-מילין 3. ליטרה. ערך 7, 6, עמוד 1862, בינואר 27 - כרסלאו 
 סימן ובשיעורין-של-תורה ו"ליטרא" "ליטר" ערך ובבירורי-המדות-והשיעורין "ליטרא" ערך שם ועייןקכ"ח,
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קצה עב-עגפרקים

 הרי למשקל-הברזל[, ומחצה פשיטין שני משקל של זהב במשקל שהזוז צורי( של מנה)בד"ה
 למנה. זוז ממאה זוזי 96 -שהליטרה
 8 ~ל כזאת אונקיה לכל יתקבלו אונקיות, ל-12 חולקה דרכמות 100 של הליטרה גםאם

 והאונקיא גריווס, שחושב כפי גרם, לכ-340.6 שוה דרכמונים 96 של הליטרה אםדרכמות.
 29,57 - שלה והאונקיא גרם, כ-354.8 דרכמות 100 של הליטרא תהיה גרם, 1~28 כ-שלה

 היתה שלו שהאונקיא ונציה, של הכסף במשקל לראות יכולים אנו כזאת לאונקיא שאריתגרם.
 גם יש ל-96 100 של יחס גרם. כ-358 שוקלת כאלו אונקיות 12 של והליטרה גרם, 29.8בערך
 ל-100 ל"ט, כ"ה, לשמות בפירושו משוה שרש"י קולוניא, של הזהב למשקל הליטרהבין

 לשמות בפירושו רש"י משוה אותן הברזל, משקל של אונקיות 12 בת ליטרה לביןזהובים,
 זהובים. 96 - שהליטרה כך זהובים, ל-4 ל"ב,כ"א,

 שחשבנו כפי גרם, כ-354.8 השוקלת כזאת, רומית משקל יחידת של לקיומההוכחה
 ידי על המצוטט פברטי, החוקר ידי על המתוארים במשקלות למצוא יכולים אנו הרומי,למנה
 עשויים מהם שלשה המשקל. יחידת על ללמוד ניתן מהם עתיקים, משקלות 10 המציגרפר",
 אחד החוקי. המשקל של רשמיים דגמים היו שהם מסתבר, שעליהם ומהכתובתנחושת,
 הרומית הספרה חקוקה שני על . 10 המספר את מייצג ברומית אשר %, הרומית בספרהמסומן
 שרפר, 'מודרניות', רומיות ביחידות משקלם את נותן פברטי 11. השלישי ועל 5, דהיינו,ו,

 356.43, הסדר: לפי היחידה, עבור נותן לגרמים תרגומם אנגליות. ליחידות הופךהמצטטו,

 ומשקלו אחד, כלומר 1, הסימן את רק מכיל משיש עשוי נוסף משקל גרם. ו-354.78360,094
 ו-30.89 30.01 29.57, 29.70, נקבל אונקיות ל-12 הנ"ל הערכים את כשנחלק גרם.370.72

 הוא כאמור, )הסקרופל, סקרופל ל-3 אונקיות 5 בין של הם המשקלות יתר לאונקיא.גרם
 גרםל. ל-31.21 29.70 בין לאונקיא יוצא מהם האונקיה(, של ה-24החלק

 דעת לפי בשביעיתי שבמשנה האיטלקי המנה כנראה הוא דרכמות 100 של זהמנה
 משה. של שקל( רבעי )כלומר דינרים ל-100 אותו המשוה שם,הר"ש

 דינרים 100 של הינו הנדון שהמנה מפרש, וד' ב' למשנה שם בפירושו הרמב"םמאידך,
 דינרים אלא גיראות, 5 או מעות 5 של שהיו משה של דינרים לא כלומר, אחד, כל מעות 6של

 גרם, כ-4.25 הרמב"ם, לדעת שוה, שהוא אמרנו, כזה דינר השתות. הוספת שלאחרבמשקל
 ב': למשנה בפירושו הרמב"ם כותב כך גרם. כ-425 שלווהמנה

 ארץ למטבע המיוחסים מן מעות שש והדינר דינרים מאה מנה שמשקל בארנו"וכבר
 עשר ששה מהם ובאחת פאה, בסוף משקלם זכר שהקדמנו המעות והם איטלקי,הנקרא
 שעורים".גרגרי

 את גם רש"י חשב כזאת שלליטרא נראה 5. ע"ב. נ"ט דף4. למנה. הליטרה יחס על י"ב, אותכ'
 אחרת דרך הרמב"ם אבל לוג". הוא וליטרא שבליטרא "שמינית : עוכלא בד"ה שכתב כ"ט., שבערוביןהליטרא

 שכך, ונראה לוג. חצי שהיא וכתב דינר, 35 היא מקום בכל האמורה שהליטרא פ"א( עירובין )הלכות וכתבלו.
 עצמו פברטי 2. הערה ח' בפרק המתואר מחבורו 553 כעמוד 6. בחולין. האמורה הליטרא גםלדעתו.
 כפולות מלהיות כבד משקלם ואולם דרכמות(, 96 )של לליטראות אלו משקלות של המשקל יחידת אתחושב
 של למנה שביניהם( יחסית הקלים )לפחות מתאימים הם זאת, לעומת גריווס. שיטת לפי גם כאלו, ליטראותשל

 בק ידי על גם מתוארים ואחרים פברטי של המשקלות 7. הליטרא. משקל על גריווס דעת לפי ליטרא25/24
 מלק . 1 כהערה המוזכר מספרו 188 עד 170 כעמודים פירוט ביתר שעליהם הכתובות ואת אותםהמתאר

 על מבוסס המספר באחרים שבהם, היחידות מספר את הקובע סימן נושאים בק ע"י המתואריםמהמשקלות
 בשלטי- 299. בעמוד שם בק ע"י מובאות 9. ב'-ד'. משניות א' פרק שביעית 8. בלבד.השערות

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



 תורה של ומשקלותמדותקצו

 גם יש דרכמות 100 של המנה )מלבד גרם ל-425 המתאים רומאי מנה מצאתילא
 8 של מהאונקיות אונקיות 020י של ואף אונקיות 18 של איטלקי מנה על המדבריםמקורותי
 מדובר לא הרמב"ם שלדעת חושבני לכן גרם(. ל-425 מתאים לא מהם אחד אף אבלדרכמות,

 בקדושיןיי התוספות עצמה. רומא אל מתיחס אינו כאן "איטלקי" רומאי. במשקלכאן
 את הרע"ב כאן גם חושב כך יון", של "איטליא של לאיסר האיטלקי האיסר אתחושבים
 לדעת יון של איטליא עצמה. רומא מידי לאפוקי זו בלשון נקטו שלכן נראה האיטלקי.המנה
 יוונים, קדם בימי התישבו בה איטליה של הדרומי החלק היא רפפורט2י יהודה שלמהרב

 גם כולל והמונח יתכן . Graecia Magna גרקיה מגנה - בלועזית או הגדולה", "יוןונקראה
 רבות דוגמאות בק אוגוסט החוקר מביא מספרו, 12 בפרק יוונים. ישבו שם שגם סיציליה,את
 שדעת כתבנו, כבר והרי האתונאית. הדוגמא לפי שהוטבעו זה, מאיזור עתיקים מטבעותשל

 לטטרה- גרם כ-17 של האתונאי ההטבעה למשקל מתאימה הסלע במשקל והגאוניםהרמב"ם
 אודרכמה,

 כ-~
 יון" של "איטליא לתיאור "איטלקי" בלשון שהשמוש יתכן לדרכמה. גרם 4

 נקט שבה המוזרה הלשון משמעות זוהי ואולי המלה, של המדויק למוכן מתאיםאינו
 סחה "ואלדינאר )ובערבית איטלקי" הנקרא ארץ למטבע המיוחסים3י "מן בכתבוהרמב"ם
 המשנה שבזמן כיון זו, בלשון נקט ואולי אסלק"(, והו בלד לסכה' מנסוכה דראהם מןדראהם
 ורק האתונאית, הדוגמא לפי מטבעות שם הטביעו לא וכבר מרומא, חלק זה איזור היהכבר
 מהלכים לו היו עדיין שאולי אתונה, של העתיק המשקל לתיאור נשאר איטלקיהשם

 מסוימים. למצרכים ו/או מסוימיםבמקומות

 מצרית קורא הוא אונקיות 16 של למינה אונקיות, 20 של - אחת רומית "מינה" רק מובאת ע"ב פרקהגבורים
 המנה הוא שזה כותב מנה. ערך 6 בעמוד צוקרמן, . 10 ע"ב. לפרק 12 כהערה אלו דבריו את הבאנוויונית.
 ל-20 יוצא לאונקיא דרכמה( - )דינר זוז 8 לפי א'. וקל"ח ב' קל"ז בחולין המוזכר סלעים, 40 שלהגדול
 9(. הערה )ראה ע"כ פרק כשלטי-הגבורים גם מוזכר אונקיות 20 של מנה סלעים. 40 שהם זוז, 160אונקיות

 ערך-מילין. בספרו,12. יון". של איטליא שם על ר"ת "מפרש איטלקי: ד"ה ע"א ב' דף קדושין תוס'11.
 בתבואות-הארץ גם האלו כדברים מצאתי אח"כ באוצר-ישראל. גם דבריו הובאו )קמא(. יון של איטליאערך
 ס"ז. פרשה )ב"ר יון של "איטאליא כותב: הוא לונץ(. במהדורת שכ"א )עמוד יון של איטאליא ד"ה ו'פרק

 שכעת במחוז איטליא כארץ קאלאבריא מדינת היא דעתי לפי מושבך(. יהיה הארץ משמני בפסוק רש"יוהביאו
 שמנה ארץ והיא הגדולה" יון "ארץ נקראת "קאלאבריא" שמדינת בספריהם שמצאתי טארענט. עיר תכונתשם

 קאלאברי(". חיים ר' הרב נקרא לכן ההיא ממדינה היתה זצוק"ל ויטאל חיים מוה"ר אלקי איש )משפחתמאוד.
 המצונזרים בדפוסים ראשון. ודפוס יד כתב פי על ע~עוועל הרב בהוצאת כ-כ"א פסוק כ"ד )כמדבר הרמב"ןאבל
 כי ידוע והוא בעין-יעקב( : ו )מגילה שברומי גדול כרך זה יון של איטליא שאמרו "...כמו : כתב הקטע( כלחסר
 איטליאה( ד"ה נ"ו: )שכת כתב ורש"י איטליא". ובלשונם כספריהם תקרא מכללה רומי אשר הארץשם

 כרך( )בד"ה כן ולפני להם". ונהפך לכדוה יוונים מלכות רומי וכשנטלה יון ממדינת והיא העיר "שםשאיטליאה
 דומה כלשון 13. מגילה". כמסכת יון של איטליא והוא לישראל מיצר שהוא רומי. של גדול "כרךכתב:

 ממלכי והוא קיסר נירון אל "מיוחסת וכתב: סלע-הגרונית, לגבי י"ב, י"ז, לכלים, בפירושו הרמב"םמשתמש
 אלרום"(. מלוך מן קיצר נירון אלי "מנסובה )ובערבית:הרומיים"
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קצז

 ע"דפרק
 הנחושתמטבעות

 בקרוב שהיוו הנחושת מטבעות את עוד ו נציין הרומיים. המטבעות את שנעזובלפני
 כפוליו. את וכן האס חלקי את החורבןלזמן

 הרביעי החלק שמיל' או Semis, סמים, ברומית הנקראים חצאין, לשני מחולק היההאס
 2 שייצג נחושת מטבע רבע. - ברומית שפירושו Quadrantes, קדרנטס, נקרא האסשל

 כך פונדו, או ליטרא במשקל בתחילתו היה כזכור, שהאס, מפני דו-פונדיון, נקראאסים
 ונקרא אסים 4 שוה שהיה נחושת, של מטבע היה כן כמו דו-פונדירן, נקרא שלושהכפל

 מעה דינר, כסף מעה שש : הבאים היחסים את מוצאים אנו בגמרא' Sesteritus .2ססטריטוס,
 שתי קונטרנק קונטרונקין, שני מסמס מוסמיסים, שני איסר איסרין, שני פונדיון פונדיונין,שני

 כפי האיטלקי, האיסר הוא האס אם האיטלקי". באיסר משמונה אחת פרוטה נמצאפרוטות,
 ססטריטוס נקרא לכן ואולי כסף. למעה זהה הססטריטוס יהיה מוסף-הערוך4, בעלשחושב

 הזוז. ששית היותועל

 בשם כסף מטבע היה ביותר הקדומים בימים 2. 50. עמוד ס"ת( לפרק 3 הערה )ר' היל של ספרו מתוך .1
 ע"א. לפרק 3 הערה ראה 4. א'. עמוד י"ב קדושין 3. אסים. 10 של דינר רבע היה שויוזה.
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