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 1            פרוטה
 הפונדיון והאיסר הם של כסף.  )ב"ב קס"ו. בד"ה אימא(,ולדעת התוספות  )כתובות ק"י: בד"ה כתיב(לדעת רש"י 

למנה של קודש ביא הוסיפו  ' פעמים. בימי יחזקאל הנהוסיפו על המטבעות ב  , תת ור"י. לדעת ר", נחלקו ר"בד"ה והשקל(  ,, בכורות ה.נחות ע"ז., מ.צ  ב"ב)תוספות  ב
הנביא הוסיפו שתות על יחזקאל  מי  בי  ,ולדעת הר"י .  ( מעהגרה )  24אהו גדול כשל  ועש  , [סלעתות על השקל ]ש  הוסיפוחזרו  שקלים, ובימי חכמים    60כשל    והואועש

 שקלים.  50שתנה, ולעולם הוא לים שיש במנה של קודש לא נמנין השק, אבל (מעהרה )ג  24, ועשאוהו גדול כשל  השקל
 גרם.  7-צאו מחצית השקל שבזמן בית המקדש ומשקלם כמגרעיני שעורה. ולאחרונה נ 192-משקל מחצית השקל כ
 ויש עוד מטבעות: 

                   דינר כסף.   25דינר זהב =           מגרעות ערביא.  10דינר =  7
 פרוטה.  4קנטרק =  2מסמס =      סלע.   100מנה או  100קינטר = 

 זוז מדינה )דינר מדינה(.  8וז )דינר צורי( = ז
 פרוטה.  24שמין =  12הנץ = 6איסר =  4הדריס =  3לרשב"ג: מעה = 

פרידות(   2. קן ציפור )(יותר)סוכה ל"ט תוד"ה    ותפרוט  2-1  אתרוג לאכילה שוה   הקניה:  כח
. עני נותן  )פאה ח' ז'( קב חטין או חצי קב ככר אפוי שוה מעה  )כריתות י:(.שוה רובע דינר 

שור ונסכיו שוה מנה. עגל ונסכיו שוה   )כתובות ס"ד:(.זוז לשנה    50לאשתו מלבושים של  
)חושן  סלעים. איל ונסכיו שוה ב' סלעים. כבש ונסכיו שוה סלע. וזה לשון הסמ"ע    5

   (, ואפשר לומר שבימיהן היו הפירות והקנינים בזול.משפט סימן פ"ח סעיף ב'



 

 

 

 

 

 


