
שפג

 וציוריםצילומים

 מינץ קונפי"סיאן ענין כי להוי"וידיע
 דאיירפי המלכות ובכל מקוםבכל
 צריך טהאלער שפעציעס כלהוא

 וכן פיי"ן מארק איינע 10להיות
 טהאלר על ונטבע נדפסנמצא

 יו"ד סופר חת"מ )שו"תהישנים"
 ד'(. אות י' פרק וראהרפ"ט,

 תקע"ז משנת הזכסוניםהמטבעות
 בתמונה המוראים תק,פ"חומשנת
 כתוב הנזכר. ההסכם לפיהוטבעו
 מוטבעים מהם שעשרהעליהם,
 כסף(. טהור )זקוק פיי"ן מר"קמכל
 ושמו. המלך תמונת - הפניםעל

ש .5ן ,ו/-1
 ש;)

Thaler81 80188ע 

Thbler81 00168ע 

 Mfinzen- Das : מהספר צולמו ת"ר, שנת של המג'ידי לציורי עד הבאים, ובעמודים זה בעמודהציורים
Buchבהוצאת Vagerow ]. בגודל מצוירים שהמטבעות כתוב, השער בדף 1871. ברמרהפן ב', הוצאה 

 קלה. סטיה תתכן אבל הגודל, על לשמור השתדלתי בצלומיםטבעי.
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 תורה של ומשקלותמדותשפד

 1 שבימ' צ"ל 6 של המטבע על שם. חתם-סופר בשו"ת המוזכרים ו"פינפער" "צעהנר""צוואנציגער",
 בתשובה המתואר המדינות בין ההסכם לפי שלא מקומית הטבעה כלומר "שיידע-מינץ",בתוב:

 ברחבו כשוה י"ט, ס"ק לחם - ק"ץ סימן בלחם-ושמלה מוזכר קרויצער( )= צ"ל 6 של מטבעהנזכרת.
לגריס.

 ,,,י!,,,,פ
 ארצות טביעות מאחוראימפרטור.

 והשנה.מלכותו

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



שפה וציוריםצלומים

 בשנת שהוטבע שפעציעסטהאלער
 שלטון תחת בוועסטפאלעןתקע"ג
 ההטבעה הסכם לפינפוליון
 הכתובת שם, סופר בחתםהמתואר
 מטבעות ש-10 מציינת גבושעל
 פיי"ן מר"ק מכל מוטבעיםכאלו
 מהספר מצולם כסף. טהור()זקוק
 מופיע ששמו הירונימוס,הנ"ל.
 ידי על וסטפליה על הומלךבחזית,

 צרפת מלר נפוליוואחיו

 FSINBEINS.ו."ן.1*י
8AR % סשי' ש   ,י, -.,, ,,..,,

 -,/י
 66162Speoles 1ו' ---,..

8ש
Souveraind'or.1 

 חצי נותנין פראג שבק"ק שמעתי"...
 קרייצער.,." כמה רעודסאפעדן
 פדיון הלכות ק"ן, כלל אדם)חכמת
 אות י"ב בפרק דבריו מובאיםהבן,
 הספר מתוך שצולמה בתמונהט'(.
 סאפערן מטבעות 3 מובאיםהנ"ל

 Souversind'o~;.1י ההם. הימים שלזהב

 תקצ"א. משנת פויליש" "זהובים5 8%
 1 425יי77 ש מעידה גבו שעלהכתובת
 זקוק מכל מוטבעים כאלומטבעות

 זהוב לכל גרם(. )233.8 קלןשל
 2.70 זה לפי יוצא זו מתקופהפויליש

 טהור. כסףגרם
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שפו
-

 תורה של ומשקלותמדות

 רובל 0.15 היה הפולני הזהובערך
 זה מטבע עליו שמעיד כפיכסף,
 הן הנקוב הרוסי, הכבושמימי

 והן רובל( )% רוסיותביחידות
 גבו על זהובים(. )5 פולניותביחידות
 זולוטניק 3 סרברה "צ'יסטגוכתוב:
 מוזכרים זהובים 5 דוליה".15%

 פ' ס"ק של"ד סימןבמשנה-ברורה
*ש מעות. ל-27 לדעתוכשוים

 גבו על תקע"ח. משנת רוסירובל
 )= סרברה )=נקי( צ'יסטגוכתוב:
 או לוט שליש )= זולוטניק 4כטף(
 409.52 בן רוסי פונט של ה-96החלק
 ה-96  החלק = )דולי יוליה 21גרם(

 זולוטניק 4.21875 כלומרמלוט(,
 טהור. כסף גרם( 17.996)דהיינו

1iabel,1 

 "גדולים" 30 היו פולניבזהוב
 100 - וברובל פולניים,)גרושן(

 גדולים 50 שוים כךקופייקות.
 "מטבע קופייקות. ל-25פולניים
 המגובר  גראש", חצי שנקראקטנה

 ביאור-הלכה, - ברורהבמשנה
 ליחן ויש ד"ה א' סעיף תרצ"דסימן

 ~ל איפוא הוא גדולים, חצאיג'
קופייקה.

י%
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-.
- שפז וציוריםצלומים 

 e@קשאש
Eopeken,16 

e"e%* 
etoachen,polli. 6 

**tirosebenpoln. 10 

 פולניים גדולים ו-10 5 שלמטבעות
 הרוסי, הכבושתחת

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת
6881.80.11.ץי"הע
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 תורה של ומשקלותמדותשפח

444
,,ן,,.י.,,,,,,

 ).ן

 8י"י
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,ןפט וציוריםצלומים

 .ח .Slidi "י Octil elrf(v .3י yuli.!ע!1ב

 ין,,לגם,1 . . . , = 3.500052,יוו,!שם
 1 קיי%מ[ . . . . . =1000071(.0

 =.. 4642;!,57"!פ
~or) 

llicbcr~G)lcrr. .1 
- 5754012'0:י!י!((ל'  .. " ,1 
 - 0.5754042"(י(י"חן(טישכ[

 1 חיוק6 ((ן(!שכ[ . . ...

.(קחייי"(קץ6ע
lltlbi~tCllfte)'.0'141 ((!(ייי,,לייע , . . . = ".00ני 
J~llbii(llht=.31.06605 .. . . . , 1 
Jtllbit)llv(cr,6.820002 = . . . . S~nbieiCllftCU 1 
stllbleulc(cu.0.03157867 = ולייז3 . . . . נ),1 קיי 

 JJoe[lll(t~e י4ן fuoeellc"ל"ה""(6(ש
. ... . == tUic,lcc 1.6?6305חהפי!ש

~tt(O(i(tc 

1 
 1 ("וע .. ... . ==026305!0.0

ח(!ח0!11"~
 1 "(ח(;פפ tieocil.. . 2א01480'0'ךב

Ei(cr.61'4861-... :בב. צא

 (ןחחו(מ0)ן fnrוו(!ו(ו0ן,,ה(1ן
Q!illlertsicilcr 1.767120 == . ....

~ttto[iftr 
1 

 Eitcc 1 ..... . ז=כ 8515;יQdicilcr 0,70"ח!ש

חווחט!!(""
 einiccsicilcr 1,, י :עכ 0.565800
 1 " קח!פ", . =כח(א47242!1.4

@ctuicote.
 allograllllll1..* כב;.. 1.785523 ((חיופ1,ל"וח)%

 :ןכ 1 ל"וחנף ט00י/37'25,ל,0"

 ee~narnilull 1... . :=כ asiellcr 0.571367,לן0]ג
 Qio)llle 1 ..... .3?1785.5.=ב,,סחוקנף

 ai[oaralnnl,1.*. . 2:בב,סחוחע"טנן
,,.... . :בכ380607.%,ל"יח)ף;ץ((ן0!0עןפ

 ג
Cecr'Qiclvi&)t,45! %!ץח) Qlliellec 3.562028=1". .ן . ב

"4וטח)ם:ל[0)ם
~llcntell 

==.0.280450 . ....@rallltil 1
S~iellcr-Anrnt,4.855000=11., ... . ב

) . ==. 0.06,ל,0וא930  . . ,1
SUitllcc 1 ל""ןנף.. . =ב 0.560000,"ו"!ח"06(י31

(("!",".. . :=ב0000.א5
,1

Scra~ra)lllll,.1.750!87 ..1" לן10ג ..* :בן
1י("י"(ז("!0)ן.. 50.:4ב,"%""י"ץ6ט[ןז3

1 ס"חןנף,"10ג , . . . בבכ5'0
1 לחחן3ף;ן"(ל!0טיע. . ב= 0.420045"מחו0(06(ה3

0.2800681.=ב:"טה)םק1ל"15!1ח1נפ.(פן
eo[hecluid)t Sllcn~c)l 1 בב: 6!40081.צ4חאוחן5(

י
1, ן"הופ2 !חץחי3 * " . בך 0.205060 . *

ג ס!0(קטנף . . . . . ;=10.066667
 ttrti~trלע

 eic!,ן! ]Wlaje: nufoeifioutelt 1!!. Q~rtite ס!וו! .filtb: '-@CIUItI)tc י י"0ט .( sfillilct 1876 !יח!יי!
 ויו4[[ויייק6 ((ל((.ו(ש (a)liejlid]nlla.וו(ל!ו(ט![וניים

י9
 והמשקלות המדות יחסי את הקובע האוסטרי החוק של מוקטןצלום

 כ"ד(. עמוד )ראה המטריות ולמשקלות למדותהישנות
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 תורה של ומשקלותמדותשצ

SiXber.

 חצאי שני - העמודים שני בין : המרכזי במטבע הרקולס. עמודי עם ריאל 8 של ספרדיים פזומטבעות
 הקאר"ה כנראה הם אלו מטבעות למעלה. המתואר 1871( )משנת ממינצן-בוך נלקחו הארץ.כדור

 פאלאג'י. חיים רב בשם נ"ז בפרק המוזכריםדיריקליס

Pi~ster80 

 20 של טורקי מג'ידי -למעלה

 לישמעאלים, 1255 משנתגרוש
 משם(. לקוח זה )גם ליצירהה'ת"ר
 1277 משנת מג'ידי צלוםלמטה

 7 הערה ראה )תר"כ(.לישמעאלים
 נ",.לפרק
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שצא וציוריםצלומים

="2=14ASh %8%ןי.481.(( 4%נוש, 
 1 371ן

 ק"נ(, כלל חכמת-אדם )ראה הגר"א מימי זהובים, 8 בן פולניר"ט
 הכתובת קלן. של טהור זקוק מכל 10 המדינות, הסכם לפימוטבע
 דוכס פולין, מלך האלקים בחסד אוגוסטוס סטניסלאוסבחזית:
 )תקכ"ו(. 1766 קלן של טהור מזקוק 10 מאחור: ליטא,גדול

שש4
 1913 - קרקוב Plage tKarol של Augusta Stanislawa Okres מ- לקוחים באןהתמונות
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 תורה של ומשקלותמדותשצב

 , .106ן

PolskichProwincy של Plage .Karol קרקוב - 
.1906 ,*

 בוהמיה, הונגריה, ומלכתאוסטריה ן.7
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 QKkkLkQ ווט"ן ע1

איי ין(4(ום שיה4 ייש* uur~ aklkl' ן"עט) ak~ckka 1ס(4ון 
 5 4"1 י

"4 
ca~ UnCKkU 

א818 %שן%שגשש$
,ישם שאמ( ל5"ש4 ס((ייאן  ס(סן4א

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



- - -- - -  - - - -

-  

- - -  

 תורה של ומשקלותמדותשצד

ee"ee"e
 י1114))15*

צוה,14
 אלק

 להם מתחת הנ"ל. הספר מתוך ו-146 145 מס' ואחור, פנים מצריים, זכוכיתמשקלות יייש'
 המשקל. של זוג( מכל השמאלית )התמונה הפנים בצד המופיעה הכתובת של עבריתרגום
 פ"ב. בעמוד תמונה גם ראה גרם[. ]2.118 ג"א 32.68-1 גרם[ ]4.227 ג"א 65.23משקלם

 ששדנג(. )דינר ערביים של זהבדינר
 הוטבע ה' בשם מסביב:הכתובת
 תנ"ט(. )ד' שמונים בשנה זהדינר

 נצחי / אלקים אחד אלקיםבמרכז:
 מטבעות- מתוך נולד. ולא / ילדלא

 - מאיר לא' יד בהוצאתאסלמיים
 ירושלם האסלאם, לאמנותמכון
 בקטלוג. 23 מס' מטבע תשל"ו,-

 גרם. 4.15משקלו
 '("(4א
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שצה וציוריםצלומים

 ערביים זהםדינרי
 בכסוי. טושטשו שבמרכז התפלות דברי למטבע. ממטבע השונה השנה ממס' חוץ כנ"ל מסביבהכתובת

88 8 
 174שנת 171שנת 133שנת

)ד'תקנ"א)ד'תקמ"ח()ד'תקי"א(

 Asiatic Royal the of Journal מתוך צולמו המטבעותשלשת
1.Plate )1875(, 11,י ,volume Series New Ireland, and Britain Great of Society 

 תע"ג(. )ד' לישמעאלים 95 משנת חיורא( )זוזא ערבידרהם
 שמסביב לכתובת דומה מלמעלה( )החל מסביבהכתובת
 את גם מצינת והיא דרהם, כתוב דינר שבמקום אלאלדינרים,
 ואין אלקים אלא אלקים אין במרכז: דמשק. ההטבעה,מקום
 משקלו 27. מס' מטבע הנ"ל, ממטבעות-האסלם צולם לו.שותף

 גרם.2.89
י:2

 אלסעאדאת אבו אלנאצר של שלטונו מתקופת דרהם( )חצי'מאידי'
 מטבע הוטבע שם ההסבר לפי הנ"ל. מ'מטבעות-האסלם' צולםמחמד.
 גרם. 1.40 ומשקלו )ה'רנ"ז(, לישמעאלים ב-902 בדמשק זהכסף
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 תורה של ומשקלותמדותשצו

 ופשוטים גדוליכןטדר.ניזטי13

 גדולים טורנישים של ואחור פנים בקצוות: 'פשיטים'. או דקים' 'טורנישים של ואחור פניםבמרכז:
 סיויוס טורונוס הכתובת ומסביבו טור מגדל אחד מצד המטבע במרכז ל"ז(. פרק )ראה מהדקים 12השוים
 צרפת, מלך התשיעי, לודוויג מלך(. )לודוויקוס רקס לודוויקוס : למרכז מסביב השני מעברו טור(.)העיר
 5ג' בהערה המתואר הספר מתוך )נלקח ה'כ"ו. בשנת הגדולים הטורנישים את להטביע שהחל זההיה

 ל"ז(.לפרק

ש8
rond)1')( )זיו ג PlllLIPPE 

Hcur)11 ג( בו, PHILIPPE 

 PHILIPPEנץ

ש8
111PHILIPPE 

88
 l~Htl.li'PE ע1 ג( 0ז1)18[10

88 
 PHILIPPEז

 )ע"ו-פ"ב( החמישי )מ"ה-ע"ד(, הרביעי )ה'ל'-ה'מ"ה(, השלישי פיליפ של גדוליםטורנישים

 הבדלים פיליפוס. הוא כאן המלך שקם אלא לודוויג, של לאלו דומים המטבעות ק"י(. - )פ"חוהשישי
 לפיליפ שיך מטבע איזה קובעים הם ובעזרתם השונים, למלכים המטבעות חוקרי ידי על מיוחסיםקטנים

- 1915 משנת - לפוריא של ספרו )מתוך וכו' לרביעי, איזההשלישי,  ל"ז(. לפרק 5א בהערה המתואר 
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עוצז וציוריםצלומים

80
1]I1~llLIIPE 

18)

 ש ש4:ךשםש141%8
 pHII.IP~E'י1

28נ

 ל8ו(ימ,י"עיזנ:ש
 שווא
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 תורה של ומשקלותמדותשצח

a"י ~ * U k . -

.1, 

 ש8 -חש afta 1יחע

(אזאשח

88 
 ושלכן הזהב למטבעות השוה נקוב בערך גדולים כסף מטבעות להטביע התחילו )1484( רמ"ד..בשנת
 alten allerhand von Sammlung Auserlesene מתוך דף כאן מצולם נ'(. )פרק זהובים... השם אתקבלו

Thalern-  Species raren ,und ומשנת רמ"ד משנת כאלה מטבעות המראה )תצ"ט(, 1739 - המבורג 
רמ"ו.
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שצם וציוריםצלומים

,,8
-.._. 

 קש ._
 לנוהאלונר צלמים 90 היוככר

.ן88אא54אשנ % היה צלמים 60 שלוהזהוב
 ,יי14,יונןןן1)ן1מפ1,/ התמונות נ.(. פרק )ראהטהאלער

5(א18



 תורה של ומשקלותמדות

 141וומ4א
 ממ"ש ראיה מ"ו[ לפרק 6בהערה (י21ן ' יג ?יע/

 ר"ד רייניש זהובים של מטבעעל (1,*שףי. מ,עאכא./ע,
 רק בנה... ואת אותה שלגראשין*ףק

י - ~ * e fבהוצאה שם היוצאבמטבע 
 בנה... ואת אותה של אלובגראשין

44d& 5 " שקף   4 ש  
 פולניים גדולים שלשה שלמטבעות

(יי4ץ_  1eeש'י!
 זלנו מחוז מהולנד, אריהטהאלער
 לונו: מוריץ של מספרולקוח

Reichsthalern,denen unter 
~etrug 1702-  J~amburg 
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תא. וציוריםצלומים

 רופאים שלמקדח
 מקדחים 2 מראה למטההציור

 בנינגען. רופא בקברשנמצאו
 שנקדחה גולגולת -מלמעלה
 כאן צולמו הציורים בזה.במקדח
 נלקחו שמהם הפרסומיםברשות

 קמ"ה(. פרק)ראה
 רכ"ב( עמוד )ראהמרחקים

4וחה
 %. מידה:קנה

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת
881.80.11א.,וץו,י



 תורה של ומשקלותמדיתחב

שקל-ישראל
 בית- במגדל-עוז, השקל ציורבימין,
 עמוד - הכתיבה עליתמדות
 של תק"ח( )שנת מקורי דפוסשל"א
 שכתוב מה לפי עמדין. יעקברב
 נו( יפרק ממאור-עינים העתיקושם,
 )מנטובה האדומים מן עזריה ר'של
 שקל של תמונה למטה של"ד(.-

 שקבלתי השקל, חצי ושלישראל
 מעל במרכז ישראל.ממוזיאון
 )ראה ש"ד כתוב גביע( )אולצנצנת

 ס"ה(.פרק

ש8*8
 אלכסנדרוניסלע י.

 אלכסנדרוי ביוונית:הכתובת
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חג ,-ה, וציוריםצלומים

ן11 /ד 1)"ן

 ולמעלה ומלבו אמות שתי ולמטה"שמלבו
 מוראה בציור רל"ג(. עמוד )ראהאחת"

 של רחבי לחתך אפשריתצורה
 עשיתם המאפשרת המשכןאדני
 קודש. של אחד ככר במשקלמכסף
 ממלאים היו החללים ואתיתכן
 המשכן את לחבר בכדיבעפר

לקרקע.
 בגוף הלבמקום

 במסגרת- המודפס הגריסשיעור
 תוריה מנחם רב שלהשלחן

 בשם ת"ר, - ליוורנוקאטטילנובו,
 )בעל ממודינא ברכיה אהרןרב

 כ-25 הפנימי אורכומעבר-יבוק(.
 מ"מ. כ-15% הפנימי רחבומ"מ,
 שווה האליפסה )שטחשטחו

 הרוחב בחצי האורך חצילמכפלת
- 3.1415927(כפול  ממ"ר, כ-310 
 מ"מ כ-17.6 שרוחבו רבוע שטחכמו
 ראה מ"מ. כ-19.8 שרחבו עגולאו

 שע"א. - שסטעמודים

 ר5תרי'תסעייןנו. טסיעין חי"ניי3שם
 יוקרנרולה כנהריעסרריס

 ו,חרוניט:וה,טן
 נגורר סהיה סקכלהיהנריק לדסיעוי

 ק"3הי הכקוכן הכקיני'כו
 כרכיה "קרן כמוהר"רח"ק

 ותהר"ר '5וק"ל:תתגרינה
ל הכולל רכ שלרוכהנגנבה
 טי,ט 1יע"5 כה33ענוקן
 ! נותכו יוקר הסערה כקוט רחכ סביה נרים3י

 לתרו," ריוכל נרול יוקר נריק T~noS נ1רנגן ח:וה"ה
 ל 1 הלתרו כתו ועור כנריק הכקם סה5 ערכו

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



 תורה של ומשקלותמדותתך

 לנ g@ צדקני מעיל חעשובהת שאלותשש
 "' ס"5וויועונס ע"טעלם'סניגוני ננע15ס ס"עיקי ני1% 9כהא עדמיס % נגי סחת נוגס תתונ' ס7' וכ565וסננוניס : חק נ'נ_שקטעטימ'

 1נ'סו'%לונע : "עיטי התונע סו"
סנטגיס

 9 ..רץן ..,/שן
 נ' העיני 5"1ק7,5וס "' סנכפר Ttn'S O~s סיSD סנט O'C7P ט' גגי סיות ניס רטינות טז, "15נ5

 6'וקע1עכ
 הג' והעונס : "עיקי נורונע כן"

 PIDSS כעיי טס51ם ס~' וס7' ירכי/ם1יס נעייSlcn~ נקר"
 סווקpS3' ס"תיקי ערונע ההטוגס וייפוגו l"1PD%רונא

 וכני
 זס "תר וט נייעOG 1,11 ענוק

ען
 ,,1ש,ם "תונס סיו' ----~-.לוע5נ'

 בצורות זה שיעור מצויר ו' - א' בציורים תקי"ז. - פראג דפוס מעיל-צדקה, מתוך גריס של שיעורוציור
 2 ציורי מצולמים בצדדים ל-280. 390 של ביחס בינוניות עדשים 9 של מגריס גדולים וא' ז' ציוריםשונות.
 לציור שוה שהוא כך על המעיד בתרמ"א(, )הודפס חיים" בן חבר "לקוטי מתקופת צ"ל 20 שלמטבעות
 מינצן-בוך מתוך צולם המטבע ד'(. חלק בתחילת שם משובש עצמו )הציור מכאן סופר החתםשהעתיק
 שיטת שנוי שלאחר במטבע מדובר )כאן שם המתואר צ"ל 6 של למטבע גם סקנה שפ"ג. בע'המתואר

 החתם-סופר(. בימי שהיה ממהההטבעה
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 זלמן הרב של חצרות-בית-ה' מתוך צולם אמה. 500 על אמה 500 להיות האמור הבית, הר של תרשים'ן
 בשטח כלולים ואינם תוספות, הנם הר-הבית של והדרומי הצפוני האיזור קורן הרב לדעת שליט"א.קורן

 כארכו, שרחבו איזור מקבל הוא כך המקודש. הוא העבים הקוים שבתוך האיזור ורק המקודש,הר-הבית
 רמ"ו. עמוד ראה למזרחי. מקביל לגמרי אינו המערבי הכותל כך שגם לב שים ס"מ. כ-56 של ואמה(

 9 ,ץ,250אמה0)5

156500מטר250
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