עין משפט
נר סצוה
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יש בכור פרה שנדני

בכורות

ממחוז הש״ס

ס״ש  .ממתניתין מת האב בתוך שלשים בחזקה שלא נפדה כו׳ .
עד שיביא ראיה גרסינן ואי מייתי ראיה הוי פדוי וקשיא לשמואל :
זדדה .חמש סלעים דידיה אזיל כהן ומרין{ ממשעבדי שהרי
שיעבודו של כהן קדם והייט דקאמר שמצותו על אביו כלומר
שמאביו נשתעבדו אותן נכסים לכהן:

ל נ א ב מ״׳ פי׳א פהל' אפילו באותו דחשבינן ודאי בר קיימא היכא דצא אפשר כגון באשת
ככורים הלכה  jספג כהן ובמס׳ שמחות פ״ד)הצ״נ( חנן הספקות אוננין ומתאבלין טליהן
עשין קפד פום״ע י׳ד נד'
ף״ל דההס בספק בן תשע לראשון או בן שבע לאחרון דגנאי הדבר
שה »p׳: W q
שלא יתאבל לא זה ולא זה והרי הוא ודאי בנו של אחד מהן :
.
,
ו ד ד י ה אזיל וערין 1ממשעבדי
ובהני חמש בני חורין הכא נמי לא שנא ושמואל אמר לך התם בייח זבהנךחמש בניהרי פריק ד[ לבניה .
ל ה ד פיי' פייא
מיד דאי יהיב בני חרי משוס פדיון
פהל' :פריק ליה לבריה  .וא״ת היט טרין!
טקי פפון הל׳ א
מנכסים לקדשה מעכשיו הכא אין בידו לפדותו
דידיה תו לא מיפריק בט דשמא
ממשעבדי הא אין נפרעין
לו ה פ ״׳ פיא פהל׳ משועבדים במקום שיש בני חורין מעכשיו ואע׳ג דקיימא לן דכל היכאדפליגי
שיעבוד הלר\חות ה[ קודם ללידת בט :
]נדה כד :עיש!
באיסורי״וכשמואל
נערה בתולה הל' א :והא איכא חמש בני חורין ואם היה דב ושמואל הלכתא*כדב
לאו כפסובה בשמי דמיא .ואי יהיב
ל ז ו פיי׳ שםפ׳גהל׳ א :פורק בט תחלה הוה ניחא וא״ת בדיני הכא הלכתא כוותיה דשמואל תנן מת
בני חרי בשביל פדיון בט תו לא
מיפריק איהו דכק לא מצי סרין{
יל״ייו ״»׳ צ׳י» אכתי ליהדרי לקוחות פ[ *מהני חמש בתוך ל׳ יוםאע״פ שנתן לכהן יחזיד לו חמש
לקוחוח= מ ת ^י׳ מנ ה צורי .מפרש
לח  tפיי׳ פי׳א מהל׳ שפדה כהן בטדמה נפשך שיעבודם סלעים טעמא דמת הא לא מת בנו פדוי
הלכה  Iקודם ללידת בט דאי לידת בנו הבא במאי עסקינן דאיתנהו למעות )א( תא בגמרא :חמשיהשלאונפושלמפחה.
בכורים ‘
כלומר וכן חמשים של אונס וכו׳
טוש״ע י׳ד סי' שה סעי'ג :קדמה אם כן היה יכול לטרוך מן
]צ׳ל שיביא ראיה[
לו(
)*שיאמרו
עד
נפדה
שלא
בחזקת
שמע
ובולן בשקל הקיש.דהוו עשרין מעין
ל ט ח סיי׳ פ׳א סהל' הלקוחות לפדיון בנו כמו לפדיון
שקנו שנפדה התם נמי דאיתנהו למעות בעינייהו
ואותן מעין שבמעות מנה צורי ובגמ׳
שקלים הלכה א ; עצמו וי״ל דהכא
מלר^חותהנכסים תני תנא קמיה דרב יהודה הפודה את בנו
מפרש למה לי למיהדר ולמיתני האי
מאביו לפיכך אין חוזרין על
שקנה הוא ועוד י״ל כגון שלא כתב בתוך שלשים יום בנו פדוי אמר ליה שמואל
וכו׳:ח^ משקלים  .שקלים הבאים
ללקוחות דאקני והוא קנה הנך חמש אמר אין בנו פדוי ואת אמדת בנו פדוי )נ (
בלשכה באדר אין מביאין שם אלא
בני חרי אחרי כן ואפי׳ היכא דכתב
מטבע של חצי שקלים  :ג מ׳ מנ ה
ואע״ג דקיימא לן כרב באיסורי וכשמואל
תר׳ות הב״ח
שלצורי* .היוצא במדינת צורי דהסצע גי׳ הצ׳ק היוצא בפדינס
בעיניהו ליה דאקני בעיא י[ בפרק נזי שמת _בדיני הבא הלכתא כותיה דשמואל  :הוא
)א( נם׳ למעות
כתב
דלא
היכא
אבל
קנז(.
דף
)ב״ג
^ ע” ד
ד׳ זוזים והזוז במשקל זהב של משקל
ת׳ש ) :ב( שם ואת
:
ובו׳
לבנו
קודם
הוא
לפדות
ובנו
לפדות
3
תני
פדוי
אמרת בנו
שני פשיטין ומחצה למשקל הברזל ( :וזיסכו׳כצ׳לוע׳גאשר׳י
ליה יא[ קיימא לן דלא משתעבד
ואם «תנו רבנן *הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם
אין בט פדוי ואע׳ב
שמניא מ י י יש׳י נגי׳ V
ר  5י א))> אן)!)•jj J q .
דקיימא לן ) :ג( שם תאמר אי הנך משעבדי בנכסים
במשנה ויומשיס של אונס  :שקנה מאביו ניחא אבל בנכסים ^לבנו רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על
ערבא ישמעאלי ולא ו[ פירשלי שיעורו
)ד( שם מון מןהשקליס :שקנה הוא היכי משתעבדי לפדיונו ׳^אביו ומצות בנו עליו אמר ר׳ ירמיה"הכל ומצאתי בתשובת הגאונים בבליים
דהא אימת יב[ חל חיוב פדיון עצמו מודים היכא דליכא אלא חמש סלעים הוא
ששבעה דינרים האמורים בכל הש״ס
כשהביא שתי שערות שנעשה גדול קודם לבנו מאי טעמא דמצוה דידיה עדיף בי
שהדינר שש מעה כסך טושין עשרה
מאותן של ערביא ובלשון ערבי
גליון הש״ם יצ לא אשתעבד נכסים שקנה אחרי פליגי היכא דאיכא חמש משועבדות וחמש
גם׳ וכשמואל בדיני .ע׳
קורין אותה מגרעות  :איססירא ]פיכין  nוש׳נ[
גיסיןסע׳בתדהוהשתא• .כן דלא כתב ליה לכהן דאיקני וצריך בני חודין ר׳ יהודה סבר *מלוה הכתובה
םוסריסא  .סלעים ז[ מיושנים :
כשירש
מיירי
כרחין
דעל
לומר
בתורה ככתובה בשטר דמיא ודידיה אזיל
דמודבנאהמניא.מינייהו בדינרא ח[ :
מאביו מיהו לר׳ יהודה נמי
פריק
זימנין וטריף ממשעבדי ובהני חמש בני חורין
דינרא
שמא קודם לטי צ׳ק דמשכחת יג[ *לההוא-קודס לבנו כגון
שאין לו נכסים מאביו ומשהביא ליה לבריה ורבנן סברי מלוה הכתובה בתודה
*יחמש ]קדושין יא־[.
שערות קנה הני קרקעות ומכרם לאו ככתובה בשטר דמיא יהלכך מצוה דידיה עדיף '
לאחר לידת בנו דלפדיון בנו אזיל סלעים של בן במנה צורי ישלשים של עבד )ג( יחמשים של אונם ושל
וטריך ממשעבדי ועוד י״ל דנכסים מפתה יומאה של מוציא שם רע כולם בשקל הקדש במנה צורי ’וכולן
שקנה אחרי כן חל עלייהו שיעבוד נפדין בכסף ובשוה כסף תץ )י("משקלים ז גט׳ ב[ מנה צורי אמר רבי
לענין פדיון ואע״ג דלא כתביתדאיקני אסי מנה של צורי רבי אמי אמר דינרא ערבא רבי תינא ג[ אומר
דכל שעתא ושעתא רכיב עליה
חיוב איסתרא סרסיא דמיזדבנא תמניא בדינרא חמש מינייהו לפדיון הבן
פדיון וכיון דחשבינן ליה כמלוה בשטר
רבי
הוי כאילו נכתב לאחר שקנה
]וע׳ע תוס׳ קדושין כס :הקרקעות* ■ ח מ
ש סלעים של בן) ב׳( ]כו׳[  .אשם בכסך שקלים וערכין לא איצטריך ליה לתנא למיתני דבאשם כתיב בהדיא
____
דיה ו*יל[
בשקלי הקדש וערכין נמי פשיטא דבשקל הקדש הוו כיון דכתיב )ויקרא כז( וכל ערכך יהיה בשקל הקדש  :א מ ר רבי אסי מנה
של צורי .פי׳ בקונט׳ היוצא במדינת *צור וזהו שיעור סלט של אותו מנה סו[ דבסלע ד׳ זוזים והזוז כמשקל זהוב של משקל שניפשיטיס גי׳ צ׳ק צור ושיעור של
אותה מנה כ׳ה סלעים
רא נשל 5׳יו ומחצה למשקל הברזל ונראה שקבלה היתה בידו מרבותיו ומשמט שרוצה לומר דזוז הוא דינר של כסך ומשקלו *של זהב וכמו כן פירש
והסלע ד׳ זוזים
בפי׳ חומש בפרשת ואלה המשפטים גבי ל׳ סז[ שקל דהשקל משקלו ארבעה זהובים שהם חצי אונקיי״א למשקל הישר של קלונייא
דקאמר צ׳ק משמע נמי שרוצה לומר דדינר כסך וזהב משקלו שוה דסלע הוא ד׳ דינרים אבליז[ לא נראה לר״ת *מדקאמר דדינר של זהב משקלו
כשנים של כסך כמו שאפרש בסמוך ועוד פי׳ בקונט׳ דר׳ חנינא דאמר יח[ איסתירא סרסיא דמזבנא תמניא מינייהו בדינרא היינו
בדנר האמור בכל הש״ס הוא דינר יס[ שמינית שבדינר צורי ור׳ חנינא תנא הוא ופליג אננתניתין והשתא הוו חמש סלעים דבר מועט
מאי דקאמר חמשה מינייהו לפדיון הבן ותמניא חינייהו לא שיו אלא שמינית שבדינר צורי כ[ וצורי גופיה אין משקלו אלא שני פשיטים
ומחצה נמצא דחמש סלעים של בן אין שוין פשוט אחד ממטבע שלנו לר׳ חנינא ועוד דדינר כא[ מפרש דהוא דינר מדינה ובלשון משנה
רגיל לקרותו זוז ובלשון הש״ס רגיל לקרותו פשיטי כי ההוא דכתובוש )דף סז (.דאמרינן חמשי זוזי פשיטי ועוד בכל דוכתי בסתם
דינרא »[ הוה דדהבא דמזדבנא בעשרים וחמשה זוזי בפ״ק דקדושין )דף מ (.גבי רב כהנא דיהיב ליה אליהו שייפא דדינרי ור׳ אמי
ני” ,״ ש *דאשכח אונייא »[ דדינרי כלומר'בדינרין זהב ונראה לפרש דסלהו לא פליגי ואמתני׳ קיימי לפרושי לן *שיעורא דר׳ כד[ אמי מנה ג>׳ הצ׳ק שיעויא דרט
ס)עים” ”סלע^יפלמס
י''
® ׳” ”’ 'יי צורי כ^מר סלעים ה׳ סלעים ממנה של סלעים של כ!= ר ב י אמי אמר דינרא ערבא  .כלומר כה[ דינר של
זיייא ף של בן ולא כמו שפי׳ בקונט׳ דסלע צורי כו[ ״דינרא ערביא וגם פירש כז[ שמצאתי בתשובת הגאונים של בבליים ששבעה *דינרים הן ס׳סלעים של׳גן מ־׳
^
זה את זה כס[ דכיק דדינך  j,pאמי אמר כ1׳ והד׳א
””י"® ’”’י’® ’*יי האמורים בכ״מ בהש״ס שהדינרשש מעה כסך עושין עשרהכח[ מאותו של ערביא ודבריו סותרין
צוריהוא דינר ערביא והלא בסלע ד׳ דינרי מאותםשל צורי שבכל הש״ס
קטן אפילו מדינר שבכל הש״ס אין יכול להיות דסלע
ושלערביא קק הוא מדינר זהב של צורי דשל צור מיזדבן בכ״ה של כסך
כדאמרינן בקדושין ובכל דוכתי אלא בדינרי זהב איירי
ר ב י חנינא אומר איסתירא לא[ ססורייא  .ק כתוב ברוב ספרים
ושל ערביא בעשרים ל[ כדפרישית דשיעורו כה׳ סלעים *של
י ’ ' אבל בקונכירס פירש לב[ סווסריתא נראה דבין זה ובין זה נקרא על שם סוריא כמו )כ״ק דף פג (.לשון לג[ סרסי שהוא על
סוריא והוא סלע שלסוריא דמזדבנא תמני בדינרא היינו בדינר זהב של סוריא וגדול הוא מדינר זהב של צור שבכל הש״ס לד[*דהסוריא דשל צור מ 1דגן געשריס
ווומשה והאי של סוליא
ככוה......
לא מיזדבן בעשרים וחמש והאי של סוריא ששוה שמונה לה[ של בן היינו שלשים ושנים דינר של כסך שהסלע ארבעה דינרין .. :
שמנה היינו שלשיר
שייר לקמן * ר בי יוחנן אמר דינרא הדריינא כו׳ .הוא דינר זהב שבכל הש״ס דמזדבן בעשרים וחמש ומסיק דל זוז וישארו כ״ד לו[ והדרא שתותא וסנייס צ^'
מאותן כ״ד וישארו עשרים לפדיון הבן דהיינו חמש סלעים שהסלע ד׳ דינרים וכתוב בספרים דהוולהועשדםמתקלי כמתקלי
דינרא דאינון עשרין ותמניא זוזי לז[ ופלגא ופלגא דנקא ודומה פירוש של גאונים שפירשו חמש סלעים של בן לפי מטבע שבימיהם :
דינרא

מתני׳

שיטה מקובצת

רבינו גרשום

א[ פדוי תני אין בטי פדוי  .גליון פדוי תיטה אטאי משבש הברייתא דהאי תנא איתני כרב ועוד הא קיי׳ל
הלכה כרב באיסורי  .תום׳ הרא׳ש ו׳ל ! ואע׳ג דקיי׳ל כל היכא דפליני רב ושמואל הלכה כרב באיפורא
וכדשטואל בדיני הכא הלכתא כותית דשטואל  .בקצת ספרים ישנים אינו וכן טשטע מתום' הרא׳ש :
נ [ נ ט׳ טאי טנה  :ג[ הנינא אמר איסתירא סאסריתא תי׳ סרסיא נ מ ח ק :ד[ פריק לבדיה מיד :
ה[ הלקוחות קדם אות ו׳ נמחק  :ו[ ולא פורש לי אות י' נטחק  :ו[ סלעים קטנים הס׳ד  :ח[ בדינרא
בדינר האמור בכל התלמוד שהוא דינר מדינה שמינית שבדינר צורי שהוא שש מעה שמיני שבדינר מדינה
והייני סאשריתא הוא סלע מדינה הס׳ד ומהיד חמש מינייהו לפדיון הבן ור' חנינא תנא הוא ופליג אמתני׳
הסיד  [P :לקוחות אהני חמש  :י[ בעייא היא בפרק  :יא[ ליה פשיטא לן דלא  :יכ[ אימת דחל חיוב :
יג[ דמשכחת דהוא קודם  :יד[ כתב לכהן דאקני  :סו[ מנה דהסלע ד'  :נ1ז[ שלשים שקלים  :ת[ אבל רית
מדקדק דדינר :יח[ דאטר איסתירתא סוסריתא דמזדבנא  :יט[ דינר מדינה שמינית  :כ[ צורי ודינר צורי נופיה  :כא[ דדינר דר׳ חני נא מפרש  [ » :דינרא בדינר זהב איירי כמודינרא הדריינא הוה רדהבא דמודבנא ;
כג[ דדינרא כולם בדינרי זהב  :כד[ דר׳ אפי אומר מנה צורי כלומר ה׳ סלעים של צורי הן סלעים של בן  :כה[ דינר זהב של  :כו[ צורי הוא דינרא  :כז[ שמצא בתשובת  :כיז[ עשרה מאותן של  :כס[ זה דכאן
פירע; דדינר  :ל[ בעשרים כדפרש׳י דשיעורו בה׳ סלעים  :לא[ איסתירא סארסייא  :לב[ סוסריתא ונראה  :לג[ לשון סורסי שהוא על שם סוריא  :לד[ השים דההוא לא מזדבן אלא כעשרים ) :ס[ ששור .שמנד
סלעים מסלעים של  :לו[ כ׳ד והדר דל שתותא מאותן כ׳ד  :לז[ זוזי ופלני דנקא ודומה :

התם בירו לקדשה מעכשיו אפי׳ בתוך שלשים הלכך הוו קדושי ואע׳נ דנתעכלו המעות  :הא לא מת בט פ תי
אע׳ג דנתן לו קודם  :עד שיאמת לו שנפדה  .הא אמרו לו שנפדה אע'נ דבתוך ל׳ הוה הוי פדוי  :לאו
ככתובה בשטר דמיא  .ולא נבי טמשעבדי וליכא אלא ה׳ בני חורין  :מנה של צור כ׳ה שקלים במנת של
תורה ; ד׳ אמי אמר דינרא ערביא  .נטי הוי סלע  :א־סתירא סורסיא  .סלע של אותו מקום ש ק קלים
שנותנין מהן ח׳ בדינר של זהב  .דינר זהב הוי ה' פשוט למשקל הברזל דינר כסף ב׳ ומוזצה למשקל
הברזל ודינו דינר זהב בסלעים דאורייתא אין דינו ליטכר אלא בו׳ סלעים של כסף שהן כ׳ד דינרי כסף
שהן כ׳ד זוז )והאי זוז דינר האי( והאי דקאטר ר׳ יוחנן כ״ה זוז אותו זוז נכנס להכרע כ׳ד זוזין אם היו
שוקלין כל אחר לבד ; ס״א סורסיא  .כלומר שהוא כסרסור שבו עושין כל טהורה  .למ׳ח :

מסוחז הש״ם

יש בכור

פרה שמיני

נ

בכורות

דגרא הדריינא .דנר זהג שמטט במנובט אדריינוס קיסר ל י נ ר א הדריינא טריינא שייפא  .פירש בקונטרס הדריינא על שם
הדריינוס קיסר וטורייטס קיסר שייפא שם המלך וקשה
וטורייטס קיסר:זשייפא  .שם המלך  :דמיויביןבש״הדינר שלפסןז .
בדינר צורי  :יל מיגייהו ששוסא  .ואינך לפדיון הבן דס״ל דסלעים לר״ת דבסמוך אמר שבקשו לגונזו משוס טיבעה של ירושלים ומטבע
של בכור הס סלעים של ד׳ דינר והוא סלע צורי דמטי לחמשה ירושלים אמרינן בהגוזל קמא )נ״ק 5ז (:דוד ושלמה מצד אחד
^וירושלים עיר הקודש מצד אחד
סלעים עשרים דינר ־• עשרים יייי חורה אור
רבי יוחנ[ או מ ר דנ ר א ה ד דינ א ט ריינ א שייפ א  3ואומר ר״ת ,דהדריינא היינו עגול
>פי מק א הוו  .דל שפות מכ״י יפשי
^כמו *)הדר הודרנא( )*ע״ז דף כ(3
עשרים ודל שתות מחד זוזא פשו כ״א דמזבנא בעשרים וחמשה זוזי דל מינייהו
^‘וטורמנא הייט גדול יע[ כי תריטיא
נכי דנקא  :אלא דלשסועא ווהא.
דכי שתותא)א( והנך לפדיון הבן חני עשרין וחד
)חוצין דף קכד (.אע׳׳ג כ[ דטוריינא
ואכתי עשרים נכי דנקא הוו
מדלית י[ שתות וכי הדר מדלית נבי דנקא הוי אלא דל שתותא וזוזא והנך
בטי״ת ותריטא בתי״ו אין להקפיד
חדא )ג( פשו עשרים נכי שתות  :לפדיון הבן אכתי עשרין נבי דנקא הוי אלא
ושייפא הייט שנשופה צורפו ומיהו פי׳
אלא דל בייש «זא  .ופשו כ״דוהדר דל זוזא ושתוחא והנך לפדיון הבן דהוי להו
הקונטרס יש ליישב ולחלק בין בית
ראשק לבית שני כא[ כדאמר במנחות
דל שתות מכ״ד ופשו עשרים והנך עשרין מתקלי במתקלי דינרא דאינון עשרין
ואשכחן הדריינוס קיסר בפרק אין
לפדיון הבן אזלי  :דהוולהוטשרץ ותמניא זוזיא[ ופלגי ופלגא דנקא)ב( אמר רבא
מעמידין)ע״זדף לב (.וכן פי׳ בערוך* :
במשקל ”סילעים דאורייתא תלתאותילתא הוי דכתיב
עסקלי במסקלא דינרא. . .
^
בעשרים וחמש זוז .
והכי נמי אמר בריש
ותניאשש מעה כסף דינר מיתיבי והלא סלע
ער^^,
מהב )ב״מ מד (:דדינר של כסף הוא
עשר בדינר ערבי והי״דיעושין כ' של קדש ארבעים ושמנה פונדיונין פונדיון זה
אחד מעשרים וחמשה בדינר של זהב
פשו להושש צורים דעבדי ח׳ דינרים מה טיבו קילבון לפרוטרוט ^בתר דאוסיפו
וכן מוכח בפרק שור שעח ד׳ וה׳
ערביים ופלגא ]ופלגא[ ו[ דנקא עילוייהו דתניא עשרים גרה השקל למדנו
)ב״ק לו•( גבי שנים הראשונים דינרי
זהב ובפרק כל הנשבעין )שבועוח דף
פונדיון דדינר הוו י״ב
פונדיונין לשקל שהוא עשרים גרה ומנין שאם רצה
,
דהוא .
מד :ושם( גבי התקבלתי ממך דינר
אלא שפונדיוני צורי גדולים ישל י’ |^,׳להוסיף יוסיף ת״ל °יהיה יבול יפחות ת״ל
זהב ויש לתמוה דעכשיואין זקוק של
ערביים קטנים ׳ [ )’ (יטי! ישכעה«ףי°הוארבאשישדרליה שבסרזוזי לרב אחא
זהב שוה יותר *מעשרה זקוקים של
לישדר
דרבינא
דינרf
ליה I ^ /
שלח n /
הבן ׳׳M/it
בפדיון1-1M
11
בדיהג[-* 11
וחמשפונדיונין ” M Ij
כסף לכל היותר ואיך נשתנה כל כך
מרבי וחמשפונדיונין
דינר ערבי
צורי דינר
דינר צורי
ערביים ושביעית פונדיון ח[ דצא לימרתלתא יתירתאדאיבא עלוייהושלח ליה
שער הזהב והכסף דבימי חכמי
וחשוב לשבעה דינרים חמשפונדיונין לשדר לי מר תלתא אחרינא דאוסיפו עילויידצ
הגמרא *היה שוה של זהב עשרים
ושביעית פונדיון לכל דינר הוו להו אמר רבי חנינא בל בסף האמור בתורה סתם
וחמש של כסף ונראה לר״ת דדינר
זהב משקלו כפליים של כסף ולא
ל״ו פונדיונין סופייאנא דאינון ג׳ סלע דנביאים ליטרין דכתובין קיגטרין חוץ מן
כפירוש הקונטרס דלעיל דמשמע
דינרים ואישתכח דשבעההוו עשרה בספו של עפרון שאע״פ שכתוב בתורה
מתוך דבריו שהם שוים כדפירשתי
הלכך ז׳ דינר צורים הוו עשרה יט״ייי^״סתם קינטדן דכתיב °ארבע מאות שקל כסף
לעיל ובפרק אלו טרפות)חולין דף גה(:
״״  ^ S T tי י ?י® עובר לסוחר fאיכא דובתא יקא ירי
נמי משמע שהיה עוביו של דינר זהב
 °״ ״ לקינטרא תיקלא  f fאושעיא ביקשו לגנון
״ספיח
משונה מדינר של כסף מדנקט ואם
בל כסףוזהב שבעעלם מפני בספה ויהבה של
מ־״יאנא בציר פורהא ו ״ א
נשתייר בו כעובי דינר של זהב כשירה
לא חשיבמ[ביןפונדיוק ועשהאותן ירושאם עד שמצאו לו מרןא מן התורה
כב[ ושמע מינה כפליים בשל כסף
היה ולפיכך שוה מהם כ״ה אבל
דינר הוו ל״א פונדיורן שני דינרי״ךישהוא מותר שנאמר °ובאו בה פריצים
ופלנא דדנר ופונדיון אישתכחדששה *וחללוה ררושלים הויא רובאדעלמאאלא משקל כמשקל אינו שוה אלא י״ב
וגס במדרש מוכיח שהסלע של זהב
דינרי צורים עושין תמניא ופלגא
ופלגא אמר אביי בקשו לגנוז דינרא הדריינא
...........
אינו אלא י״ב סלעים של כסף
דנקא של ערביים ולשון זה י[שפירשתי
ירושלים
של
טבעה
מפני
שייאפא
טירייאנא
דבספר שמואל ) ב׳ כד( כתיב גבי גורן
כתוב בספרים ולא פירש לנו כי לא
הך עד שמצאו לה מקרא מן התורה שהוא
אחונה ]היטסי[ שקנאה »[ בכסף
פירש מפי הרב הגדול יא[ כל
מילתא דהוו להו עשרין מתקלי מותר שנאמר ובאו בה פריצים וחללוה
חמשים שקלים ובד״ה ) א׳ כא( כתיב
אמר
שקלי כד[ *כסף שש מאות ומפרש
במתקלא דינר דאינון כ״ח ופלגא
ופלגא דנקא אבל מצאתיה בתשובת הנאונים; ’ג[סילעיןדאורייהא במדרש דהכי פירושא דקרא דשמואלכסףשש מאות שקלים דהיינו
שלהא  .דינר צורים הוו ותילתא יג[ דהן עשרין מעין  :והלא סלע חמשיס שקלים של זהב וקרא דדברי הימים ה״פ שקלי זהב
של קודש.המקדיש שדהו בשנת היובל היה פודה בית זרע ]חומר[ חמשיםדהייט שש מאות שקלים של כסף ובפרק בתראדזבחים)דף
שעורים בחמשיס)ה( סלעים ובתורת כהנים גבי מקדיש שדהו קתני קמז (:מפרש בענין אחר שגבה מכל שבט ושבט חמשים שהם בין
כערכך יקום נותן מ״ט סלעים ומ״ט פונדיונין למ״ט שנים של יובל כולם ששמאות ולפי מיז שפירש כה[ דינר של זהב שוקל שתים כשל
והלא סלע של קודש כו׳ כלומר ולמה אמרנו מ״ט פונדיונין והלא כסף לפי חשבון זה כי[ דינר של זהב בכ״ד של כסף והאי דטפי
סלע של קודש מ׳׳ח פונדיונין אישתכח דקא פריק בית זרע חומר הכא דינר דקאמר בעשרים וחמש אומר ר״ת דהאי זוז המותר להכרע
שעורים בחמשיס שקל ופונדיון  :פוגדיון זה מה מיפו  .והלא לא הוא תדע מדקאמר הכא דל זוזא ושתותא דהיינו חמשה זוזים אמאי נקט
נאמר אלא חמשים שקל כסף :קולבוןלפרומרומ  .הכרע הוא הא כה״ג הוה ליה למימר ״דל חומשא דחמשה זוזי הוא חומשא של עשרים
פונדיון דמטי קולטן מעה קטנה לכל איזד לפרוטרוט משמע לכל אחד וחמש אלא לפי שאופ זוז היתר הוא להכרע .חשיב ליה באנפינפשיה
בפני עצמו כדאמרינן בפרק ראשון )לעיל דף ה (.ולא מנאו הכתוב וזהו נמי שיעורא של הכרע למחצית השקל למאן דאמר ״[ בשקלים
אלא בפרוטרוט קתני מיהת סלע של קודש ארבעים ושמונה פונדיונין שטפניס למחצית השקל חצי מעה ומחצית השקל הוא שני דינר והדינר
ל״״י
״®®
והייט ארבעה דינר צורים דהכי אמרינן בקדושין ) י ף ע  ( .שש מעה שש מעה כסף הרי כ״ד
כסף דינר מעה שניפונדיונין נמצא דינר י״בפונדיונין וסלע ארבעים שקלטן מחצית השקל הוא מעה מודה בהכרע דינר זהב שהוא דינר
ושמונה אלמא סלע דאורייתא ארבעה דינריןוקשיא לרבא;ומשנינן כסף והא דאמר בסמוך גבי בית זרע חומר ששריס בחמשים שקל
פמר דאוסיפו עליה .על סלע דאורייתא הוסיפו שתות ו ענו הו כסף שאין נותנין אלא פונדיון אחד ואותו טנדיון קולמן לפחטחט
למדת סלע צורי עשרים וארבעה מעין  :יהיה  .עשרים גרה יהיה דמשמע דאין ההכרע עולה יותר לאו חקא נאט לשון קוצ^ןן ךאינן
י . .י
י
י
י
״
״
־
פפרשמערפיןפסיפהוא  .בסדר
הויהאחרת :
השקל משמע עוד
ויקח קרח כתיב עשרים גרה הוא שלא יפחות :רב אחא כהן היה ושלח רב אשי לרב אחא  :לישלחלי מיהילסא • יי[ שנתתי לך יותר
מדאי כרבא דאמר סלע דאורייתא שלש דינרין ותילתא מטי לחמשה סלעים ט״ו דינר והתילתא דאיטן שתי דינרין נכי תלתא דמעי
פו[ לסך הכל שבסר זוז נכי פלתא  :שלח ליה רב אחא פז[ תשלח לי מרתלתא זוזי דהאאוסיפו עלייהו ועשאוסלמדת יז[ צורי דהוו חמש
סלעים עשרים זוז  :לימרין .מנין דהוא עשרים וחמשה סלעים  :קינטרין  .מאה סלעים בכל שקל  :מ סי ב עו בי לסוהי • שכלל
מקום שיש סוחרים מקבלין אותו בתורת שקלים  :וסאיכא דוכסא דקרו לסר,לא דידהו י*,נמריא  .שגדול במדת קינטרא הלכך
קינטריא יהיב ליה  :מפני בספה ]מסבה[ של ירושלים  .שהיה בלשכה והוא של הקדש ואסור לזרים וכשלקחוהו עובדי כוכבים
ערבוהו עם יח[ זהובים ;וסיללוה .משמע כיק שבאו פריצים חיללוהו נפק לחולין :הויא רובא דעלמא  .בתמיהדעליה בעי
איתסורי כל זהבים שבעולם  :הדריינא מריינא שיפא  .אלו היו ממטבעות של ירושלים ורובן שלאלו באו מירושלים :

דמזדבנא

ז׳ין

וכיון P' 5

]ב׳מ ©[.

]מדרים סג .ס״ס כיון
שפרצות געשו חול[

רבינו גרשום
דינרא הדדיאנא  .דינר
זהב של מטבע הדרינום
קיסר :טריינא  .או של
טריינום קיסר :שייפא.
בלוטר א( ה־בק שלו
שהוא כמשופשף מיושן:
דל מנייד! שתותא .
דעשרים וחמש ואינך
לפדיון הבן  .שתותא
דכ׳ד חוו ד׳ פשו לתו
עשדים זוו ודל שתותא
שתות דחד הוו "ואנז
יי!
אלא דל שתותא .דכ׳ח
פשולהוכ׳אודלםחי׳יא
^^^^^אז^דדאפלנ^טניי״

ואינך>5םדית י׳בי
ל ל ^’ ד  t l״א f

מעיקרא טמו י׳י׳
והדר דל שתותא מכ׳ד
פשו להו עשרין זוזי
דתוו פדיון הבן:פלעים

טעה בסף

דינר•  .הוו

אלא

עין משפט
נר פצות
ס א ב מיי' פ״א מה!*
שקלים הל׳ג ופ׳ד
מסל׳ ערכין הל׳ג :

]סולץ מס[:

]1ע' הימנ  ' Pinע'■
נג :ד׳ה דינרי[

נ׳א משנים עשי 5׳ק
וכ׳כ תוש׳ נמס׳ ב׳מ
דף מד ע׳נ ד׳ה א׳ מנ׳ה
שדינר זהנ
עשרים כו׳ p' 5

היה שוה

הגהות הב״ח
)א( גם׳ דל מינייהז
שמותא ואינך לפדיון ונו׳
וז״א ואינך לפדיון הנן
ואכתי ) :נ( שם ופלגא
דנקאנדינראערניאאמר
רנא ) :ג( רש׳י ד׳ה
ואנהי ונו׳ חדא זוזא
פשו ) :ד( ד׳ה דאינון
ונו' דכיון דשנעה ונו׳
דאינון כ׳רו זוזא ופלנא :
)ה(ד׳תוהלא סלע ונו׳
נית זרע מומר שעורים
ננ׳ שקל נסף ונתוית
נהנים :

5׳ל זהנ

צ׳ל חל סזמשא

א[!חי ו  £ופלגא
דדנקאאטררבא פילעא
^™ייתא:נ[וםתמיםנן
בפד^ן ‘  ^:ד['"םד^^
שתות מכ׳ה פשו כ׳א
נכי שתות)נבי(.תי' וכי
חדר מדלית נםחק
ה[ותטגיאוםלגאופלגא
אות ו׳ נטחק^ :מ[ צא
מלהשיב צדף « ו ד ^ נ ^

י[ זה
תי' בין ננזחק  :־
■
היינו עשרים נרה השקל
שכתבתי כתוב כשפריט
דחוותלת׳דינרייתילחא
ולא פירש הטורה לנו
^ ד ש' ט׳ ח פינ?1ן .
כי לא פורש טפי ;
יא[ תי' כל נטחק :
הרי ט׳ה פונדיונין
סילעא
ינ[ טת״ד
פונדיון זה מה טיבו .
דאורייתא  :ינ[ותילתא
פסף
תהם מפרש בערכין
זרע חוטר שעורים בחטשימשקל כשף למ׳ט שגי יובל לכל שנה היה נותן שקל הרי ט׳ט שקלים ושקל נ' היה דהוו לועעשרין  :יד[ תילתא דוחי שנתתי  :םו[דטטי סך אות ל׳ נמחק :נ1ז[אחא לישדרלי טר)תי׳תשלח
מחלקו לפונדיונין שהן מ׳ח פונדיונין והיה נותן לכל שנה שקל ופונדיון  .ועוד פונדיון אחר היה מוסיף לשקל נמחק(; יז[ למדת סלע צורי > :מ[ עם זהבם ר.ם״ר:יע[גדול נטו טריטא דפ' הטול קטא דאטרי׳ הוזם נבי הטלור,
את הכירו על המטבע והוסיפו עליו אפי' כנפיא כי תרטיא  :כ[ אעיג דטריטא כטית תי׳ דטודיינא נמחק :כא[שני
מ׳ט :והוינן בה פונדיון זה מת טיבו והלא אין בשקל אלא מ׳ה פונדיון ופונדיון זה מה טיבו טתיכן יוצא :
שהיתה אימת מלכות עליהן :ננ[ כשרה ושמא כפליים :כג[ שקנאה דור בכסף  :נר[ שקלי זהב משקל שש :
קולבון לפרוטרוט  .ללומד כשם שהיו טוהיפין קולבון משום הנדעפדוטרוט שני חצאי שקל כך מוסיפין פונדיון
'
כה[ שפי׳ דדיגד של ; נו[ זה טורבן דינר  :כז[ דאטר בטס׳ שקלים שנותנים :
זה להלרע כל אותן ט׳ט שקלים אילו היה שוקלו לפונדיונין  .שמעינן מהכא דבשלע איכא ד׳ דינרין ואת
מדינה
_
אמרת תלתא ותילתא :בתר דאוסיפו עליה הוי ד׳ דינדין ת׳ל  :הוא דלתיב ופדויו מבן חדש תפדה כו'
ע&ו״ם נדה הוא  :שבפר  .הוי בפדיון הנן להך הושבנא’דאטר רבא סלע תלתא דינרין ותילתא דינר משום דה' סלעים הוו פדיון הבן וה' זיטנין תלתא דינרין ותילתא דינר היינו שבפר דינר דהיינו ]יו[ זוזי נכי תילתא דדינר
לפריון הבן תויהו שרר ליה שבשר שלטים להכי שדר ליה לישדר לי טר תילתא יתירא דאיכא עליר! דשדרית לך טפי)מרצי( דאוסיפו עלייהו  .דבשלע איכא ד׳ דינדן ועולין ה׳ סלעיפ לכ' דינדין ואכתי מחייבת לי נ' דינרין
לד,שי׳ים העשרים':שאעיפ שכתוב בתורה סתם  .דכתיב שקל כסף והאי שקל לאו סלעים מתרגטינן ליה אלא דיקלין דכשף מתרגטינן ליה משוט דקינטרין הוא דאיכאדונתאכו' :מפני טיבעת של ירושלים  .שאותו מטבע היה
של
׳
א( »5ל איקון  .ועי׳ נערוך השלם ערך סדריינא .
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עין משפט
נר מצוד.

יש בכור

פרק שמיני־

כ א א מיי' ס׳ג מהל׳ אלא להשווש השנים שיהא סלע ופונדיון ת[ למ״כו שנים של יובל שחסר

מוק ונמק הל'נ
ופ״ב מהלכות חובל ומזיק
הלנה נו י ופ״א מהל'
ערכין הלי־ ופ׳׳א מהל׳
שקלים הלכה א ב ג ד
ופ״א מהל' נערה בתולה
■הל״א ופ׳ג שם הל״א
עושיע^־חו׳מ סי' תכ
העי׳ מב וסי' פח העי' א
וסס׳ע יויד סי׳ פה העי'
א והי׳ רצד פעי׳ ו :
מב נ מיי' פ״ג מהלכות
עוען ונקיק הלנה א
עוש״ע חרמ הי' פח
העי' א ;

מג ג מיי' פ׳ה מהל'
מעשר פני הלייד :
מד ד מיי' פ״ז מהל'
ערכין הליח :

מה ר ,מיי' פ״ג מהל'
אישות הלכה א
הושיע אה׳ע הי׳ כז
סעי' א :
מן ו מיי' פ״ב מהל'
חובל הלכה ט המג
עשין ע הושיע חוימ סי׳
תכסעי' מא :

]פס בקדושין איתא כי
יקח איש אשה וגמר קיחה
קימה משדה עפרון[

בכורות

מסורת הש״ס

כ ס ך צור*  .היכא דכתיב שקל הוי סל ע צורי דהוא א רב ע ה ד נ רי

מהם פונדיון אחד ושמא כשעשן חמשיס שקל ביחד אז אינו נותן כדאוקי רבי יוחנן לעיל והיכא דלא כתיב שקל אלא כסך הוי דינר
 [pפונדיון ולא שייך שס ה כ ר ע דהוי כעין מק ח וממכר ולא שי  7צורי  :כ ס ך מוינה נ[ .שמינית של כסךיצורי והוא איסתירא סווסריאתא
דאמרן לעיל  :מענה  .שאדם שוען לחבירו כך וכך מסרתי לך :
הכרעה אלא כשמחליפין מעוש לשולחני ומה שפירש דהכרע של
תורה אור שבועההדיינין .הבאה מחמת הודאת
דינר זהב כפי חשבון ה כר ע של חצי
מקצת המענה אינו נשבע אלא א״כ ]מ׳ק ג ך ־ן ר ב ^ ר.
מ ע ה למחצית השקל ואע״ג דאשכחן ■^ואמר[ *רב יהודה אמר רב*אםי“ כלכסף

בהמוכר הספינה )ב״ב דף פנז(.

גבי

אלS

כסף ״צלרי ו^ל דבייי׳°
בתורה סתם
?האמור
JI
r#,
גשר דכששוקל י׳ י[ ליערא ביחד אין
נותן לו כל כך ה כר ע כמו ששוקל כל ^כסף מד נה [ וכללא הוא והר טענה רבת
,S
 . p i־ ה ד נ ל ״ ח שנים
ליערא וליערא בפני עצמה אין להשוות .־■״כי יתן איש רעהו כסף או כלים לשטיר־^
■
כל דהו אפי׳ אין שוין דינר אך כסך
יא[ הבשר להכרע של כ סך ומיהו קשה *ותנךשבועת הדיינין הטענה שתי בסף שאני
שנים  :ומה כסך דבר סשוב .
מאחין השותפין שפעורין מן התם דבתיב כסף או כלים מה כלים שנים אף
כסף שניסומה כסףדבר חשוב אף כלים דבר)א( ומעה כסך הוי חשוב אך כלים
הקולבון לקמן בפרק בתרא)דף נו(:
דאע״ג שאס י [3שוקל כל אחד בפני חשוב והרי מעשר דכתיב ׳'וצרת הכסף בידךיני’°דבר חשוב ולא כל דהו ממש :
עצמו חייב )בקולכון( שני קלבונוש* £.ותמירזפורט סלע)במעות( מעשר שני כסף צ׳ל הסורעסלע  .מדחי מעות מעשר מעשי שני-פ׳נמ׳ה

bn

ייי ד
דינר ואע״ג דכתיב כי יתן איש
רעהו כ ס ך  :שאני הסם  .דאקשיה

לשני חצאי שקל השתא שהם יחד אין £
בסילעיכסך מפנימשוי הדרך והתם
נותרן אלא קולטן אחד ויש לחלק כסף ריבה ודדי הקדש לכתיב
ססייס פאנהא ניס שרואי יאומדם לעיל כה .קדושין ’ א:
בהכרעות והר״ר יהודה בר נתן פי׳ וקם לו *ואמר שםואל י ד ^ ש ״ “י׳
ב״מ נז .מעילה יד; ערכי;
בפרק הזהב )נ״מ דף מד (:שאותו שחיללו על שוה פרוטה מחולל הקדש נטי
בכל הסלע מעות כו׳ ומיהו שמעינן כע .תמורה כז:
יליף *קדש קדש ממעשר והרי קידושי אשה מינה דמכר הממשר בפרוסות וכתיב ]גקדושין יא :איתא• כסף
דינר הוא להכרעות ה מ מב עו ת ושכר
דכתיב *°ויצאה חנם אין כסף וחנן בש״א^״ונתת בכסך ג הכסך כסך ריבה .כסף יליף ממעשי וע׳ש
בעלי ה מ ע כ ע שמי שיש לו כ סך כדי
היעג בפיש׳י[
תלתא זימני כתיב ה ת ם כ סך ונתת
לעשות כ״ה דינר של כ סך נותנין בדינר ובשוה דינר יזב״ה אומרים בפרוטה
ה[ בכ סך וצרת ,הכ סך ונתת בכ סך
לבעל ה מ ע ב ע לעובעו ואין מחזיר לו ובשוה פרוטה לימא רב אסי דאמר כב״ש
וריבה כל מיצי':ש״פ  .והיינו נ ח ש ת:
אלא כ״ד של כ סך :
כ סך אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב
]קדש קדש ממעשר[  .במעשר שני
האמור בתורה כ סך צורי  .בפרק
נ״ק לו :עיש קדושין יא.
האמור
קצוב
כסף
*כל
אסי
רב
אמר
יהודה
כתיב קדש ו כ ל ) כ ( מעשר בקר וצאן
קמא דקדושין )דף יא (.יג[ פירש
ה קונערס כשס רבותיו דדינר הוי בתורה כסף צורי ושל דבריהם כסף מדינה
כל אשר י ע ט ר וגו׳ ובהקדש כתיב
מ ע ב ע פחותה שבצורי וחייתי לה מאי קמשמע לן תנינא חמש סלעים של בן
ואיש כי יקדיש את ביתו קדש :
ה ת ס אהא דאמר בית שמאי דאשה וכו׳ ושל דבריהם כסף מדינה איצטריכא ליה
ויצאה מנם אין כסך  .ומה תם גמרינן
קדושין דאמרינן אין כ סך לאדון זה ב׳קלו; ג ,נקדושיןיא[:
מתקדשת בדינר ומפרש ע ע מ א דבית *דתנן יהתוקע לחבירו נותן לו סלע ולא תימא
ס ויש כ סך לאדון אחר  :קצוב .
שמאי כדרב אסי דכל כ סך האמור סלע ארבע זוזי אלא פלנא דזוזא דרןי אינשי
דאיכא שלשים חמשים אבל בכל הנך
בתורה כ סך צורי ואע״ג דכתיב סלעפלגאדזוזא חנן בישאתקע ליה לדדזוא
דפרכינן ליכא קצבה  :ההוקע  .המכה
עשרים ג רה השקל ומתרגמינן עשרין גברא אתא לקמיה דרב הונא אמר
מעין סלעא לא בשביל שהיתה מ ע ה
את חבירו באזנו לשון מורי בבבא גי' צ׳ק הוה ליה זוזא
בימי משה אלא משקל אחד היה בימי ליה הב ליה פלגא דזוזא )*הות איכא(
קמא וכאן שמעתי תו קע ממש שתקע וכיה »  Vלן.
זוזא
ז[ מפיו באזס וראיה ללשון מ ר י בב״ק
משה שהיה שוה מ ע ה שנעשית אחרי
כן יד[ בימי אונקלוס ופריך והרי מ ענ ה דקתני שתי כ סך שהן מ עו ת וכאן שמעתי אל תהי בתוקעי כך שמרן בכפם על כך חביריהם להיות
ערבים בשביל אחרים וקמ״ל רב אשי דלא תימא סלע צורי ליתיב ליה
מו[ מדקתני שתי ולא קתני שני ומשני *דהתס דבעינן דבר חשוב
דומיא דכלים ומעה דבר חשוב הואי והשתא אתי קרא לגרועי דסגיא
דהו אא רבע זוז אלא סלע מדינה דהואפלגא חוז א שמינית שבסלע צורי :
זוזא
במ עה ולא בעינן דינר אבל לפי ה מ ס קנא דאמר *כסך קצוב אתי
דבר חשוב ל או ס פי דבעינן מ ע ה ולא סגי בפרומה ורבינו' ש״י הקשה לפירוש זה דא״כ דכל כ סך האמור בתורה דינר הוא היכי אתיא
הקישא ו מפ קא ליה הא ר אתאי היקש לאשמועינן מה כלים שנים אך כ סך שנים הוא דאתא ונראה דלא קשה מידי דאין היקש למחצה
ולרב דפליג חדשמואל בפרק שבועת הדיינין)שכועוש צת (:צריך לומר כן דתרוייהו דרשות נפקי מכלים שנים ודבר חשוב דכ סך כי אתא לכפירה
הוא דאתא ועוד הקשה היכי א מ רי ק מ ה כלים דבר חשוב וכי מ ח מ ד ב ר חשוב הוא והא אמר ה ת ם לכך יצאו כלים למה שהן אל מ אדלא
חשיבי מחמין והא נמי לא קשיא דאפילו מ ח ס יש בו חשיבות שראוי לעשות ט מלאכה חשובה וגדולה ועוד הקשה דבהדיא אמר איפכא
בשבועות מ ה כ סך דבר חשוב אך כלים דבר חשוב וכ סך כי אתא להך דרשא הוא דאתא והא נמי לא קשה דהיינו לשמואל אבל לרב איתא
בהדיא ה ת ם דבין שנים בין דבר חשוב מכלים נפקי וכסך כי אתא לכפירה הוא דאתא ועוד דאפילו בדשמואל יש ספ רי ם ד ג ר פ ה ת ם
כי הכא  [tp״וכי דייקי קרא כוותיה דשמואל ו ה א ד ק א מ ר בתר הכי לשמואל אי כתיב כלים ולא כתיב כ סך ה״א מ ה כלים שנים אבל כי דייקי ציק
דבר חשוב לא בעינן לא משוס דמפקינן מכ סך דבר חשוב א מר הכי אלא משום דאי לא כ סך לא הוה מפקינן מכלים אלא שנים ל ה ט כ תב
כסך לאקושי לכלים ולהצריך בו דבר חשוב ועוד י״ל ד מכ סך דמשמע חשיבות ממון פ רו ע ה לכל הפחות *שחצינו דבעי ח שי ט ת בכלים נ׳אשמעי׳צ׳ק
לאפוקי כלי ג רו ע כגון מרוקא כדאמר בפרק הזהב )ב״מ דף מי (.במנא דכשר לאפוקי מרוקא אי נמי לאפוקי כלי שהוא פחות משוה
פרומה דלא תימא גזירת הכתוב הוא בכל כלי אע״פ שאין בו שוה פ רו מה כמו שאומר בירושלמי ד מ ע ט *שני מ ח מי ם מיירי ב טי ס שתי ניא ג׳ מחעיס צייו
פרומות שתהא הכפירה פרו טה וההודאה פרועה והדר מקשינן כסך לכלים להצריך חשיבות בכ סך יותר מ פרו טה ד מ ה כלי לאו 5ל ךהי ש;הן^,עי’ו־ שתי פרועוי.
י
אלא כלי חשוב אך כ סך לאו כל דהו אלא כ סך חשוב והיינו מ ע ה שבכך יש בו ח שי טת ורש׳׳י גרי ס ה ת ם כדדייקי קרא כוותיה דשמואל
מה כ סך דבר חשוב כו׳ והגיה אך כל דבר חשוב *לא ג ר ס אך כלים משוס דשמואל אית ליה יצאו כלים למה שהן ובחנם דחק דבכלים וצא גייס צ׳ק
נמי בא לאפוקי מרוקא א״נ שאין בכלי שוה פרומה כדפרישית ורש״י פירש עוד לשון אחר בקדושין כל כ סך האחור בתורה כ סך צורי
אם פירש שקלים הוי שקל צורי ואם ס ת ם הוי מ מ ב ע הפחות שבצורי הלכך פ רו מה לא מצית אמרת לפי יז[ שהיה שלנחשת וב צורי מ מב ע
נחשת ליכא ובקדושין כ סך כתיב דהא קיחה גמירי וטון דאפיקתיה מפרו טה אלמא מידי דח שיטתא בעי לאוקמוה אדינר כדלקמן *בשמעתין ונשמעתי! 5ו׳ סירש׳י
והרי ט ענ ה כו׳ ותימה יס[ ונימא נהי ד מ ע ה היא מ מ ב ע פחותה שבצורי מיהו שתים מנא ליה ומשני מ ה כלים שנים כו׳ *ומה ונימא צ’ ק
ופירש״ ר\ג ומה)כז׳צ׳׳ק
כסך דבר חשוב אך כלים דבר חשוב שיהו שוים שתי כ סך לאפוקי ממ״ד התם מ ע ט שני מחמין חייב בהודאה אחת מ ה ם לכך יצאו כלים
למה שהן כלומר שיתחייב עליהן בכל שהוא ע״כ לשון ה קונ טר ס וקשה ’  [pלן לפי׳ דלפי שיטתו ד שט עו ת היה לו *להגיה אך כל כמו ג׳א להגיה הנא אף כל
שמגיה בשבועות דהך דרשא דמה כ סך דבר חשוב ליתא אלא לשמואל דרב סבירא ליה דכסך ט אתא לכפירה הוא דאתא ועוד קשה כו׳ צ׳ק
לר״י טון ד מ מב ע פחות שבצורי היא מ ע ה היכי שייך למימר כלל כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמיה אדינר ה״ל למימר כ[ א מ ע ה שהיא
מ ט ב ע פחותה שבצורי דבשלמא *למאן דאמר כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמא אדינר היינו בתר דאשכחנא דפרומה הוי של כ סך לגבי ג״א ל קמן
אמה העברייה וכיון דאפיקתיה מפרוטה דהוי כ סך אוקמא אדינר דהוי דבר חשוב א( אבל השתא דסבירא לן ד ס ת מא מ ע ה כמו ג ט ט ענ ה
אמאי חוקמי ליה כא[ אדינר ב( ואין שייך לומר כיון דאפיקתיה מפרוטה שאין בשום מקום סתמו פרוטה אלא מ ע ה ועוד כי היכי רבינו גרשום
של ירושלים שבו דייו
דבקדושין א ח ר כיון דאפיקתיה מפרוטה אוקמא אדינר גבי ט ענ ה נמי נימא כיון דאפיקתיה משני פרוטות אוקחה אשני דינרים  :פודי! הקדש ומעשרות :
ס ח כלים שנים כו׳  .בשבועות )דף צפ (:הקשה רש״י חנא ליה לשמואל דדריש לכך יצאו כלים לחה שהן הא איצטריך לאשמועינן מ ה כלים פריצים  .שונאים  :בפף
מרינה  .ועא אחד
שנים ותירץ דלכתוב כספי ם ד מ ש מ ע :מי ס ודבר חשוב ומיהו תימה ד א״ כ ד ב ר חשוב מנלי הד א מינ א שתי פרוטו ת כמו שאמר לעיל
משמונה בכסף של תורה;

כל

ה ג דו ת ה ב ״ ח
)א( רש׳י ד״ה ומה כסף
וכו׳דמעה ) :ב( ד״ה
קוש וכו׳ כתיב קדש
וגל מעשר הארן מזרע
הארן מפרי הען לה׳
הוא קדש לה' ובהקדש
כתיב :

נ׳א שאני התם דבעינן
כו׳ נ״ק
נ׳׳א קצוב קצת אתי לגרע
דסגי ’במעה ולא בעינן
דינר ודבר חשוב אתי
לאוסוסי דבעינן מעה כו'
צ׳ק וכ׳ה בס׳׳י

הטענה  .שיתחייב בת
 tp ;? g iiג  .ע י ק יי חו ^; ;ני״ין י '
7
!ובות ב פ ר ק א ע ״ פ )דף סד (:ת ט ט ת ן ל ה ם שבועה בטוענו שתי
כסףוקי׳לשר״יטעהכפף
י
I
^
־המה כלים[ »
והיבי אמרת כסף צורי :
כ ני ם
 hמ «®L
ושתי מעה בסף נטי הוי דבר חשוב  :הפורט סלע ממעשר שני  .שאם יש לו טעות
של מעשר שני שיוי! סלעי! ורוצה לחלפן בסלע אלטא דמעשר שני חילל על טעות אע׳ ג דכתיב ביה ונתהה
_
בכסף  :ויצאה חנם אין כסף  .אבל יש ככף לאדו! אחר ומאי ניהו האב שהאב זכאי בבר״ו בכסף קידושיה  .ותג!
ליה
’
בית שמאי כו'  .ליטא רב אסי דאמר כסף צורי כב׳ש דאמרי דינד  :קצוב .בנון ה' נזלעים של בן ושלשים של עבד וכולהו איקי  :אלא סלע פלגא דזוזא דקרו ליה אינשי לפלגא דיוזא איסתירא דהיינו סלע והאי סלע הוי אחד

נעז'
א( גי׳ זו שהגיה רניגו כיש׳׳י הוא כפי׳ רנותיו כל יש״ כהונא נרווה' כאן ונרכיי ותוה׳ נקידושין דף יא עינ אנל רש׳יי ז׳ל נעצמו דהה שם פי׳ זה וצ׳ע

ססח! ה?ךפ

יש ב מ ר

פרק שמיני

בכורות

נא

עין ם שפס
נר טצודי

ווזא מאכא .שנפחתה צורחו ולא הוה שקיל ליה כלומר לא היה כלים של חמשיס זוז ובפרק מציאת ה א ש ה)כ תז ט ת דף סי (.ל אי טוו ת  k idמיי׳ ס׳ד מסל*
מעשר שני הל׳מ :
ניקח ב עי ר להוצאה לא היה הדינר שקול ושוה לו כלום  :שא שו לה מחמשים זוז ודייק בג מ ר א דחמשיס זוד פשיטי ק א מ ר ולא דייק
למה >י  .יא[ האי וכולם ה א תנא ליה  :משום אונס ומוציא שס רע .כלל מדר ב יהודה א מר ר ב א סי וכתובת בתולה שהיא מאתי ם מ ח ב מיי׳ פ׳אמהל׳
חגיגה הל׳ג r
איצטריכא ליה למיסני האי וכולם בשקל הקודש משוס דרישא לא יס[ צוריים בין למאן דאמר דאורייתא בין למאן דא מר דרבנן ו אפי'
תנ א שקל הקודש ו מי מ פשיטא לן תו ר ה או ר
כתובת אלמנה שהיא לטלי על מא מ ט נ מיי׳ סי׳א מהל׳
בכורים הלכה ו המג
דרבנן הרא מנ ה צורי ונראה לר׳׳י
לי־ה
תקע
נפיק
דלא
(
א
)
בהדיה
מאבא
זוזא
באינך כולהו דסלעים נינהו דה א
משין קמפ עוש׳ע יו׳י
דלא מיירי ה כ א אלא ב סל עי ם דומיא
סי' שה סעי' ג :
בפדיון הבן כתיב )במדבר נ( חמשת א[ אחרינא ויהביה ניהליה  :ב[ שלשים של
שקלים לגולגלת ו ב ע בד כתיב)שמופ נא(
דכ סך קצוב האמור בתורה שאין כתוב
נ ד מיי׳ שם הלכה I
עבד המשים של אונם ו של מפ ת ה ו כי  :הא
שלשים שקלים יתן)בעל השור( לאדוניו
בחורה אלא שקלים :
סוש׳ ע שם סעיף ד ;
תו ל מה לי הא תנ א ליה רישא אונם ומוציא
ו ה ר א י ו ן תני ר ב יוסך ס׳  .פי׳ ] ]ח[ הרמב׳ם השמיסו
וב מפ ת ה כתיב )שם כב( כ ס ך ישקול
וחמה התיו׳נו עליו
שם רע איצטריך ג[ סלקא דע תך אמינא כיון
אבל באונס ומוציא שם ר ע לא כתיב
סי׳
ר
ג
דהכי
ס
ר
ט
קונ
ב
י
אבל נסוש׳ע ירד סימן
דלא כתיב בהו שקלים אימא זוזי בעל מ א
שה סעיף  Pאיתא[
!־ת שקל ו סד״א יב[ ] ה א[ ד תנא ברישא
תני נמי רב יוסך שלא יביא סיג ה
ב מנ ה צורי כל ח ד וחד כי דיליה קא מ ר
כ ס ך סיגים אלא ט בו ע והא ברייתא
קמ״ל דמילף קא ילפי מהדדי ס  :חוץ מן
דהיכא דכתיב שקלים יהיב שקלים
דרב יוסך לא לפרושי אלא לסיועי
ה שקלים  :תנ א ת ץ מן ה שקלים ”ומעשר
שקלים ג :ם״נ»׳א צורים והיכא דלא כתיב שקלים ליתיב
ולא מ שמע כן ד מ ה צריך להביא

"והראיון שקלים דתנן *מצרפין שקלים
]שם גמשנה אימא דינרי צורים קמ״ל סיפא וכולם בשקל
*לדרבונות מפני משאוי הדרך מע שר דכ תיב
לררנונות ושי׳ הר' 3הקודש דמילך ילפי מהדדי בכ סך 05,, 3,
והוא משגעשל זהנכדכת׳‘
י'ו צר ח הכ ם ף בידך והראיון תני רב יוסף שלא
לרכמוני זהב וכן גרש קצוב מ כ ס ך קצוב כדרב אסי דלעיל
'אין פודין לא
יביא םיגה לעזרה
הערוו נערן דרכון וע׳ אית ס פ רי ם יג[ דכתוב הכי אטו
דמפרש בכל חד ט ע מ א לכך נראה
3״נ קשה ע׳נ נמשנה
בעבדים ולא ב שטרות ולא בקרקעות ולא
דלפרושי ט ע מ א *אחר דאם היה צ״ל אתא צ׳ק
טל הו בני פדיה נינהו וקפריך
מרשנ׳ם שם[
בכולהו
פדיה
לשון
ט
ק
נ
ו
אמתניתין
ב(
)
חייב
שהוא
לכהן
*יכתב
שות
בהקד
א
כ
ס
תינ
די
דנ
זימנין
סך
כ
שוה
א
בי
מ
כתובות קס
וכ סך סיגים שלא ישוה שתי מ עו ת
דקתני וכולן נפדין והא לא שייכא ה[ ליתן חמ שה סלעים חייב ליתן לו ובנו אינו
כסך ולא ימכרו לו *לעולת ראייה עולת P’S
לשון פדיה אלא בבכור תני כל הנפדין
פדוי לפיכך אם רצה הבהן ליתן לו ב מ תנ ה
נפדין בכ סך ושוה כ ס ך כל הנפדין
טובה באותה סיג ה כאילו היה מביא
רשאי  nהמפרי ש פדיון בנו ואבד חייב
■
>
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)א( נט׳ווזא מאכא בהדיה כגון בכור אד ם והקדשות ’ ד [ו מ ע ש ר:נ מ ד ב ר .,״ «י « « ) ,״ ו ״ - , .
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שני.
מעשר
)דלא נפיק(תא׳מ ורב
חייב לו חמש סל עי ם  .בכתובות
שבועות ד:
מתני׳ דלא כרבי *דתניא רבי אומר ב כל
ס׳יא וכך גויס יש״י דצא ט בו ע ולא בשוה כ ס ך ואפי׳ פרוטות
בריש ה ט ש א ) ד ף קנ (.מייתי לה גבי
הוה משתקל ליה געא
שטרות מאי טעמא
פודין בכור אדם
לקנות
למיתבח ליה מיניה פלגא טבו עו ת .שפיר דמי :
פלוגתא דר׳ יוחנן וריש לקיש דחייב
חוץ מן ה -
.
.
והראיון, .
.
״״אלא ״ ה ל’ ״ ״י!״ עולת ראייה הנקנית בשתי מ עו ת ״ ®דרבידרי שריבויי ומיעוטי ופדויומבן חד ש
אני לך מנ ה בשטר ופירש שם
שקלים
כסף ז[ חמ שת
־ו[ תפד ה ריבה בערכך
ב קונ טר ס כגון שכתב כ[ לו ב שטר
׳
־
 Sכ ס ך כדאמרי׳ ב חגיג ה)ד ף ב(.הראייה
“שם
?5ליה
ונתן לו בפני ע די ם ופליגי *מדחשיב צ׳ל אי חשיב מדאה צ*ק
כתג לכהן שהוא חייב שתי כ ס ך והנך שתי כ ס ך ט בו עו ת
מיעט תפדדזריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה
לו ה׳ סלעים
כל-צזכו׳ואותליתןב' ב עינן :מצרפין שקלים לררבונוס.
הודאה דאלימא מילתא בשטר אך
לו מתנה
הכל מאי רבי רבי כל מילי ומאי מיעט מיעט
על ג ב דלא א״ל א ת ם עדיי ור״ת
נמחק ) :ג( רש״י ד״ה בני ה עי ר ששולחין שקליהס לירושלים
שטרות ורבנן דרשי כלל ופרט ופדויו מבן
מצרפין וכו׳ ■ ולוקחין מצרפין אותן ולוקחין מהן ד רבו טת
מפרש כגון שבא לחייב עצמו באותו
מק דרגוטת דרבונות היו
חד ש כלל בערכך כסף ״[ חמ שת שקלים פרט
והובים עבועין דיבונות )ג( סו[ הוו זהובים ט בו עי ם דרבונות
שטר אע״ פ שאינו חייב לו כלום וצריך
אי
וכלל
ופרט
כלל
ובלל
חזר
ה
תפד
)פדה(
אין שאר זהב שאיט טבוע אין שאר זהב לא שאינו ט בו ע ו ב מסכ ת
ליישב כל הסוגיא ושם פירשתי :
לא ובמסכת) :ד( דית
אתה דן אלא כעין הפרט מד! הפרט מפור ש
א י מ א ולא הקדשות בכל אלו .
ה^ג ראמ״ט^צא סגוע שקלים )דף ד (.מפרש ט ע מ א שמא
דבר ה מ טל טל וגופו ממון אף כל דבר
והאיגל״״א • )ה(י׳י־ תיזול מרגליות כו׳ והוא הדין לכל
בפסחי ם )דף צה;( ו ב הז ה ב)נ״ מנ ד(.
חין פודין וכו׳ ובשוה כסף
אין פודין לא בעמים שוה כ סך שמא יזול ונמצא הקדש
מייתי גבי הקדש שחללו על גבי
ה מטל טל וגופו ממון יצאו קרקעות שאין
ולח בשטרות נצ״ל והד׳א :מפסיד אבל טי ב ע א לא זייל  :וצרת
ק ר ק ע שאינן פדויין מדכתיב ו נ ק
מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות
)ז( ד׳ח כתב לכהן שהוא
חייג לו כצ״ל ותיבת ליתן ה ה ס ך .דבר שיש עליו צורה  :ה״ג
הכ ס ך ו ק ס לו מ שמע ד מההוא קרא
יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין אין גופן
נמחק  (1) :ד״ה לפיכך ראיון תני סז[ ]נ מי[ רב יו סך שלא
קא כא[ דרשי אבל אי אפשר לומר
ממון אמר ליה רבינא למרימר ורבי ריבויי
]כן[ דבת״כ בפרשת ו א ס בחקותי 5״ק
וכו׳ ה׳ סלעים אחרים יביא סיג ה כ ס ך סיגי' אלא ט בו ע ) ד ( ^
לפדון גנו אם רצה הכהן *ויזיינו ברייתא דר ב יוסך לאו לפרושי  5ומיעוטי דריש והא רבי כללי ופרטי דריש
י 5,,דרי ש כ [3מוכל ע ר כ ך יהיה בשקל
להחזירם וליתנסלו במתנה!
)ח( ד״ח מכתב עט ברזל אלא לסיועי  :מ ת נ י ׳ אין פודין| ט[ במרצע *דתניא״מרצע אין לי אלא מרצעי' טי הקד שכדפיר ש כג[שס ב קונ ט ר ס ולא שבועוח ז :לעיל :6
הס״ד ) :ט( ד״ר .והנא
קדושין כאז
והמחט ^ ח ש שם להביא אלא חך מ קל אי
הסול
א ע ״ ג ! מנין לרבות
והסירא
היינו וכו׳ ופרט הפתור בבור אדם לא בעבדים
אמריהם נימים :
ד א מ רן ל עי ל ) ד ף מ ש;( ב כ ס ך ו ב שו ה ל ביי סו ה ט ק ד ח ו ה מכ תב ת״ל °ולקחת לרבות  fבהו כסן! גבי הקדש וכן מצינו בכ מ ה
כ ס ך ) ה (  :ולאנשמרות .שאס יש ״י כל דבר שנלקח ביד דברי רבי יוסי ברבי ־  3מקומות שאין מביא עיק ר הדרשה בכל
ידוודה רבי אומר מרצע מה מרצע מיוחד של ■יזחכתא *כדאייתי *בקדושין )דף ג( ]צ״ל 3׳ק פז .ועח׳ש
סלעים ונתנו
על חבירו ב יה׳ י
’לו שטר ’
לכהן שיגבה אותו חוב בפדיון בנו
בנעוריה בית אביה כל שבח נ עו רי ם 5ל עליח ?D׳  h״■ ^
מ ת ב ת אף כל של מ ת כ ת ואטרינן במאי קא
לאביה אע״ג ד ב הפ ר ת נ ד ר ם כתיב
אינו פדוי  :ולא בהקדישום  .מפרש
ברבי
מיפלגירבי דריש כללי ופרטי רבי יוסי
וכן גיטין )דף כא (:ס פ ר כורתה ואץ
בג מרא  :בתב לבהן שהוא םייב)ו(
יהודה דריש ריבויי ומיעוטי אין בעל מ א רבי
דבר אחר כורתה דההיא דרשא
יז[ ליהןלוה׳סלעים .משוס פדיון
כללי ופרטי ודי ש והבא כד תנ א דבי דבי
ליתא לרבנן אלא לר׳ יוסי הגלילי - :
בנו  :ובנו אינו בדוי  .כדאמרינן
מולי! »3 :׳ק טי :בג מ ר א שמא יאמרו פודין ב ש ט רו ת, :יקלאישמעאל *דתנא דבי רבי י שמעאל °במים
א מר
שבועות ה] .זבחים מד
ע׳ש[ לביבר  .דאמרן חייב ליתן לו ה׳ ’ ^ב מים שתי פעמים אין זה בלל ופרט אלא ריבה ומיעט ורבנן י[ אמרי עדטה מקובצת
לתנם
הכהן
רצה
אם
יח[
(
ס)ז
עי
ל
ס
בדאמרינן ב מערב א ביים שאתה מוצא שתי בללו ת הסמובים זה לזה ה טל פרט  [3נ״לי״
ולהחזירם לו במתנהר שאי אבלתקנתא
ביניהם ודונם בכ לל ופרט :ול א ב ה קד שו ת :פ שי ט אל או די דיו נינהי
אחריתי ליכא:יהיה לד ופדה הבדה.
י[ מחדדי .ם׳י וטלז'
ולא
כשיהיה לך הפדיון אז יהיה פדוי והאי
נפדין בכסף  menכסף

‘י מתני׳

ברייתא לסיועי לברייתא ועוד דלא
הוה ליה למימר שלא יביא אלא לא
דמ שמע *כאחריטת נ׳ 6כאמרינא צ׳׳ק
יביא ועוד

גט׳

רב ״

םאכא “ 1־ חא
ךןןךף

והג־ מי פדיה

קראלאהרן א מ ר ליה רחמנא • ג ט׳ מיעט  .כ ס ך ולא מידי אחרינא  :מיעט שמרוס .דלא חשיבי מידי  :תפןיהתורונלל  .ואע״ג דהאי
כתיב קודם לפרט אפ״הדיינינן ליה בכלל ו פ ר ט כדאמרינן לקמך:שהוקשו לקרקעות .והתנחלתם או ת ם ^וגו׳)ויקרא כ ה (  :הטול  .ב ר ו ק׳ ׳ א
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בלע״ז  :הטירא .קוץ  :מפתנ .עט)ח(:ואמרינן .ב מ ס כ ת קדושין)דף כא :(.צמאי קא מיפלגי רבי לריש פללי ופרטי .ולקחת כלל מרצע פ ר ^ ה[ חייב לו ה׳ סלעים

נעתו

כשקל הקדש בטנת
דצורי  :הני טי פדייה
נינדע שלשים של עבד
ושל אונם ומפתה ומוציא
שם רע מאי פדייה אית
בהו; תני כל הנפדין
כנון בכוד והקדש בץ
בכסף כין נשוה כסף
הו׳ן מן השקלים דאין
נפדין כשוה כסף :
טצרפין שקלי׳לדדכונות.
כאהד באדד משםיעין
יד[ ומעשר שני mד״א תי׳ מעשר נםחק:ט [1דרטנות של זהב הוו מטעים דדרפונות אץ שאר זהב שאינו מבוע
על השקלים חגזבד יכול לחלף השקלים בדרכונות זהב שקודין בלע״ז קוצוציש  :מפני טשאוי הדדך  .שצדיך
לא  :טז[ תני נסי רב יוסף כו' סינח לעזרת סינה כסף  :יז[ חייב לו זז' סלעים  :יח[ סלעים אחרים אנז  [P’ :מאתים
להגותו לידושלם ללישכה פעמא דמפני טשאוי הא לאו הכי אין פודי! ]אלא[ בכםף:הדאיון.שר'.א טעה כסף אינו
יכול להביא שוה כסף אלא כסף צדוף :חני דב יוסף שלא יביא סינר .לעזדה  •,כסף סינים מעודבב בשאד זוז צורים ; נ[ שכתב כך לו בשפר ולא חתם ונרזן  :כא[ קא דריש  :כב[ דריש לחו מוכל  :ט [ בדפירש
בקונטרס וחחלסוד לא חש :
מתכות  :אין פודין  .הבכור לא בעבדים ולא כשפרות שאין יבול ליתן לכהן שפד חוב שיש לו על אחדים
בשטר
כשביל פדיון הכן  :כתב לכהן כו׳ וכנו אינו פדוי  .עד שיתן ; לפיכך  .הואיל יםטון בהן אם רצה הכהן
ליתן לו טתנד ,אותן ה' סלעים שקבל טמנו רשאי  :ר' דריש כללי ופרט• ולקהת כלל בל דבר לקיחת מרצע פרט ונתת הזר וכלל כלל ופרם ובלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרם של מתכת ור' יוסי דריש ריבה ומיעט
וריבה ריבה הבל  :אין בעלמא ר׳ כללי ופרטי דריש והכא  .נכי בטר ט׳׳ם דריש רבויי ומיעוטי משום דהאי ופדויו טבן חדש תפרח כתיבי תרי כללי נבי הדדי וחרר פרם )כלל( בערכך כסף  .והוי בדתנא דני ר׳ ישמעאל
במים במיטב׳ פעמים דכתיבאתזח תאכלו טבל אשר בסים כל אשר)אין( לו סנפיר וקשקשת נטים והדד כתיב פרם ניטים ובנחלים מאיל וכתיבי כ ^ • גני חדדי אין זח כלל ופרט אלא ריבה וטיעפ :ורבנן ראטרי דדרשי
כללי

ונתת באזנו חזר וכלל מ ה ה פ ר ט מפורש של מ תכ ת אך כל של מ תכ ת  :ורבי יוטי פ“ ר יהולה לריש ליה בר3די ומיעוטי  .ומאי י כ י י ש י ז[ תל׳'חם»ת*ש?ים
כל מילי *( ומאי מי ע ט מי ע ט ס ס ) :מ( הבא  .היינו ט ע מ א דדריש ריבויי ומיעוטי כד תנא דבי ר׳ ישמעאל בשילהי אלו טריפוח)חולין פז (.נמחק  :מ[ תי׳
נמהר! :
ש ק לי ם
כל מקו ם שנאמר במים במים ב׳ פ ע מי ם כלומר כל מקום שנאמר ב׳ כללות זו אצל זו ו פר ט אחריהן כגון הכא א ת זה תאכלו מכל אשר  [Pטםרצע אות  -ב׳
במים אשר לו סנ פי ר וקשקשת ב מים דהיינו שתי כללות דמ שמע דבכל מי ס בעינן סנפי ר וקשקשת ו פ ר ט כתיב אחריה ם בימים ובנחלים נמחק ! י[ ורטן  .ס׳א
אטד רנינא כדאטרי
דמשמע בימים ובנחלים שנובעים ה ס ב עי ק סנפיר וקשקשת אבל הגדילים במים מכונסין מיתאכלי בלא סנ פי ר וקשקשת אין זה כלל ו פ ר ט
כמערבא ט' ובן גרים
לא דיינינן ליה בכלל ו פ ר ט אלא מטילין ה פ ר ט ביניהן ודנין אותו ברבויי ומיעוטי והכא נמי ופדויו מבן חדש כלל תפ ד ה חזר וכלל הרי שתי הרנט׳ה! יא[לילםיתני
כללות ה ס מו כו חז ה לזה והפרט אמריו הלכך בריבויי ומיעוטי דרשינן להו :ורבנן .דדרשילהו בכללי ופרטי סברי כדאחרינן ב מ ע ר ב א  :האי  :יג[ וסד׳א דחא
דתנא רישא בטנה :
ולא
♦( נ׳א מאי מיעע מיעק כל מיגי וע׳ רש׳א
יג[ ספרים דנרסי הכא :

