31.8.4; 49b ()מש ה ז 51a ()ת י רב יוסף שלא יביא סיגה לעזרה
מח-מז: במדבר ג:בָּ הֶ ם

 וְ ַָת ָתּה הַ כֶּסֶ ף לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ ָיו פְּ דוּיֵי הָ ע ְֹדפִ ים: וְ ל ַָק ְח ָתּ חֲ מֵ ֶשׁת חֲ מֵ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים ַלגֻּלְ גֹּ לֶת ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּ ֶדשׁ ִתּ ָקּח עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הַ ָשּׁ ֶקל.1
 לב, שמות כא: ִאם עֶ בֶ ד ִיגַּח הַ שּׁוֹר א ֹו אָמָ ה כֶּסֶ ף ְשׁ ִשׁים ְשׁ ָקלִ ים יִתֵּ ן לַא ֹד ָיו וְ הַ שּׁוֹר ִי ָסּקֵ ל.2
 כט, דברים כב:שּׁכֵב ִעמָּ הּ לַאֲ בִ י הַ נַּעֲ ָר חֲ ִמ ִשּׁים כָּסֶ ף וְ ל ֹו ִת ְהיֶה לְ ִא ָשּׁה ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר ִענָּהּ א יוּכַל ַשׁלְּ ָחהּ כָּל יָמָ יו
ֹ ַ וְ ַָתן הָ ִאישׁ ה.3
 יט, דברים כב:ִשׂ ָראֵ ל וְ ל ֹו ִת ְהיֶה לְ ִא ָשּׁה א יוּכַל לְ ַשׁלְּ ָחהּ כָּל יָמָ יו
ְ  וְ עָ ְ שׁוּ אֹ ת ֹו מֵ אָה כֶסֶ ף וְ ְָת וּ לַאֲ בִ י הַ נַּעֲ ָרה כִּ י הו ִֹציא ֵשׁם ָרע עַ ל ְבּתוּלַת י.4
 יג, שמות ל:'רוּמה ַלה
ָ קֹּדשׁ עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הַ ֶשּׁקֶ ל מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ְתּ
ֶ ַ זֶה י ְִתּ וּ כָּל הָ עֹבֵ ר עַ ל הַ פְּ קֻ ִדים מַ חֲ ִצית הַ ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ה.5
 כה, ויקרא כז:יִהיֶה הַ ָשּׁ ֶקל
ְ קֹּדשׁ עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה
ֶ ַ וְ כָל עֶ ְרכְּ י ְִהיֶה ְבּ ֶשׁ ֶקל ה.6
 טז, במדבר יח:קֹּדשׁ עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הוּא
ֶ ַוּפדוּיָו ִמבֶּ ן חֹ דֶ שׁ ִתּ ְפדֶּ ה ְבּעֶ ְרכְּ כֶּסֶ ף חֲ מֵ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים ְבּ ֶשׁ ֶקל ה
ְ .7
 טז, בראשית כג:שׁקֶ ל כֶּסֶ ף עֹבֵ ר ַלסֹּחֵ ר
ֶ אַרבַּ ע מֵ אוֹת
ְ אַב ָרהָ ם לְ עֶ ְפרֹן אֶ ת הַ כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר בְּ אָזְ ֵי ְב ֵי חֵ ת
ְ אַב ָרהָ ם אֶ ל עֶ ְפרוֹן וַ יּ ְִשׁקֹ ל
ְ  וַ יּ ְִשׁ ַמע.8
 כב, יחזקאל ז: ָ וַ הֲ ִסבּו ִֹתי פָ ַי מֵ הֶ ם וְ ִחלְּ לוּ אֶ ת ְצפוּ ִ י וּבָ אוּ בָ הּ פָּ ִריצִ ים וְ ִחלְּ לוּה.9
 ו, שמות כב:ְשׁלֵּם ְשׁ ָ יִם
ַ  כִּ י יִתֵּ ן ִאישׁ אֶ ל ֵרעֵ הוּ כֶּסֶ ף א ֹו כֵלִ ים לִ ְשׁמֹ ר וְ גֻנַּב ִמבֵּ ית הָ ִאישׁ ִאם י ִָמּצֵ א הַ ַגּנָּב י.10
 כה, דברים יד:ָת ָתּה בַּ כָּסֶ ף וְ צַ ְר ָתּ הַ כֶּסֶ ף בְּ י ְָד וְ הָ לַכְ ָתּ אֶ ל הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י בּ ֹו
ַ ְ ו.11
 יט, ויקרא כז: וְ ִאם גָּאֹ ל יִגְ אַל אֶ ת הַ ָשּׂדֶ ה הַ ַמּ ְק ִדּישׁ אֹת ֹו וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשׁית כֶּסֶ ף עֶ ְרכְּ עָ לָיו וְ ָקם ל ֹו.12
 יא, שמות כא: וְ ִאם ְשׁלָשׁ אֵ לֶּה א יַעֲ ֶשׂה לָהּ וְ י ְָצאָה ִחנָּם אֵ ין כָּסֶ ף.13
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מש ה ז: payment for ( פדיון הבןv. 1) and all  תורהobligations – Tyrian coin (8x value of “standard” currency)
a
Variant explanations (in )גמרא:  – ר' אמיArab ( די ר5  = סלעים1 gold Arab coin); ר' ח י א: Syrian coin, sold at 8 per ( די ר5 of
those are paid to  – ר' יוח ן ;)כהןHadiranic or Trajanic coin that is rubbed out, sold at 25  ;זוזtake away 1/5 (after corrections) – 20  זוזgiven for פדיון הבן
b Examples: 30 for death of slave (v. 2); 50 for ( או ס ומפתהv. 3) and 100 for ( מוציא שם רעv. 4)
i
Justification: in vv. 3-4, " "שקליםnot mentioned,  סד"אpayment may be of regular קמ"ל – זוזים
1
Reason: we infer them from each other
c
Substitute: all may be paid with any form of barter ( כסףor  )שווה כסףexcept for מחצית השקל
i
ברייתא:  מעשר, שקליםand  ראיוןrequire proper coins
1
שקלים: per א: – שקלים גthey may (only) be combined with gold coins to make transport easier
2
מעשר: per v. 11
3
ראיון: per ’ר' יוסףs explanation – that the  עזרהshouldn’t become filled with silver dust
Discussions of various coinage issues
a
רבא: the  סלעof the  תורהis 3 1/3 of ours –
i
Proof:  תרגוםof v. 5 – 20  מעיןper  – ברייתא ;שקל6 =מעה1 ( די ר6x3.3 = 20)
1
Challenge: payment of 49 סלע+49  פו דיוןfor redemption of ( שדה אחוזהif at beginning of  – יובל1 סלע+1 פו דיון
per year), extra  פו דיןfor ( פרוטרוטmoneychanger fee-  – )רמב"םbut then a =סלע4 ( די רcontra )רבא
2
Answer: they added to coinage, per ( יהיהv. 6 – allowing for inflation) vs. ( הואv. 7) banning devaluation
ii Story:  ר' אשיsent 17  זוזfor פדיון הבן, requested 1/3 back (3.3 x 5 = 16.6)
1
Response: since they increased values, he should have sent 20 זוז
b ר' ח י א: the default value of  כסףmentioned in the  תורהis  ;סלעin ( ליטרין – ביאים25  ;)סלעin ( קי טרין – כתובים100 )סלע
i
Exception: v. 8 ( – )עפרוןwhich was  – קי טריןin some places, a  קי טראis called ")שקל=( "תיקלא
c
ר' אושעיא: the rabbis wanted to ban all silver and gold as a precaution against ( מעילהof moneys taken from )ירושלים
i
Until: they found a leniency in v. 9 – that money has become profaned
ii Challenge: based on consideration of רוב, there was never a concern ( ירושליםis not )רוב עולם
iii Rather: they wanted to ban use of Hadrianic and Trajanic rubbed out coins etc. (used v. 9 as )היתר
d ( רב יהודהquoting )רב אסי: all " "כסףin  תורהis Tyrian; all rabbinic " "כסףis ( כסף מדי ה7/8 copper, 1/8 silver)
i
Challenge: v. 10 indicates כסף, yet the minimum claim must be 2 מעה כסף
1
Answer: in that case,  כסףis compared to  ;כליםmust be 2 (like  )כליםand ( דבר חשובlike )כסף
ii Challenge: v. 11 – חילול מע"ש, which, per ט:מע"ש ה, may be done with a  סלעof מעות
1
Answer: 2 mentions of  כסףin v. 11 allow for other coins
iii Challenge: v. 12 stipulates " "כסףfor חילול הקדש, yet ’שמואלs ruling allows for (even)  שווה פרוטהto be used
1
Answer:  הקדשis inferred from  מע"שvia קודש::קודש
iv Challenge: v. 13 is ’ב"שs source for  קידושי אשהbeing  ;די רbut  ב"הallows for  ;פרוטה וש"פdoes  ר' אסיrule like ?ב"ש
v Rather: ’ר' אסיs statement should be modified: set amounts in ( תורהe.g.  )ל' של עבדare  ;כסף צוריif כסף מדי ה – מדרב ן
1
Challenge: we already learned that principle in our מש ה
2
Answer: 2nd half of ’ר' אסיs formula – that rabbinic amounts are  – כסף מדי הis needed
(a) For example: ו: – ב"ק חfine for hitting someone’s ear is a  – סלעnot 4 זוז, rather ½ זוז
(b) Story:  ח ן בישאhit someone’s ear, was fined ½  זוזand he had a rubbed out coin of 1 זוז, the plaintiff
didn’t want to take it and give him change – so he hit him on the other ear and paid 1 full (bad) זוז
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