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נ.
דינרא הדריינא טריינא שייפא, דמזבנא בעשרים וחמשה זוזי, דל מינייהו שתותא ־ ואינך לפדיון הבן.רבי יוחנן:♦!◊

הני עשרין וחד נכי דנקא הויִ ¿נ.

ֹ !נ. אלא: דל שתותא וזוזא, ואינך לפדיון הבן

אכתי עשרין נכי דנקא הויִ ¿נ.

!◊נ.
אלא, דל זוזא ושתותא, ואינך לפדיון הבן, דהוי להו עשרין מתקלי במתקלי דינרא, דאינון עשרין ותמניא 

זוזי ופלגי ופלגא דנקא בדינרא ערביא.

רבא:▀◊נ.
סילעים דאורייתא ־ תלתא ותילתא הוי, דכתיב (שמות ל') עשרים גרה השקל ומתרגמינן עשרין מעין, 

ותניא שש מעה כסף ־ דינר.

והלא סלע של קדש ארבעים ושמנה פונדיונין, פונדיון זה מה טיבו ־ קילבון לפרוטרוטִ מיתיבי:▀¿נ.

בתר דאוסיפו עילוייהו!◊נ.

דתניא:▀!◊נ.
עשרים גרה השקל, למדנו לשקל שהוא עשרים גרה, ומנין שאם רצה להוסיף יוסיף ־ ת"ל (ויקרא כ"ז) 

יהיה, יכול יפחות ־ ת"ל (במדבר י"ח) הוא.

רב אשי שדר ליה שבסר זוזי לרב אחא בריה דרבינא בפדיון הבן[רב אשי]О◊נ.

לישדר לי מר תלתא יתירתא דאיכא עלוייהוִ שלח ליה:[רב אשי]Оנ.

Оנ.
שלח ליה:[רב אחא בריה 

דרבינא]
לשדר לי מר תלתא אחרינא דאוסיפו עילוייהוִ 

רבי חנינא:▀◊נ.

כל כסף האמור בתורה סתם ־ סלע, דנביאים ־ ליטרין, דכתובין ־ קינטריןֹ חוץ מן כספו של עפרון, 

שאע"פ שכתוב בתורה סתם ־ קינטרין, דכתיב (בראשית כ"ג) ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, 

ואיכא דוכתא דקא קרו לקינטרא תיקלא.

רבי אושעיא:▀◊נ.
ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם מפני כספה וזהבה של ירושלים, עד שמצאו לו מקרא מן התורה 

שהוא מותר, שנאמר (יחזקאל ז') ובאו בה פריצים וחללוה.

וירושלים הויא רובא דעלמא?¿נ.

אלא אמר אביי:!◊נ.
בקשו לגנוז דינרא הדריינא טירייאנא שייאפא מפני טבעה של ירושלים, עד שמצאו לה מקרא מן התורה 

שהוא מותר, שנאמר ובאו בה פריצים וחללוה.

נ:
כל כסף האמור בתורה סתם ־ כסף צורי, ושל דבריהם ־ כסף מדינה.רב יהודה אמר רב אסי:▀◊

וכללא הוא? והרי טענה, דכתיב (שמות כ"א) כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור¿נ:

שבועת הדיינין, הטענה שתי כסף?ותנן:▀¿◊נ:

!◊נ:
שאני התם דכתיב כסף או כלים, מה כלים ־ שנים, אף כסף ־ שנים, ומה כסף ־ דבר חשוב, אף כלים ־ 

דבר חשוב.

והרי מעשר, דכתיב: (דברים י"ד) וצרת הכסף בידך¿נ:

הפורט סלע ממעות מעשר שניותנן:▀¿◊נ:

ֹ !◊נ: כסף כסף ריבה

והרי הקדש, דכתיב: (ויקרא כ"ז) ונתן הכסף וקם לו¿נ:

הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחוללִ ואמר שמואל:▀¿◊נ:

הקדש נמי, יליף קדש קדש ממעשר.!◊נ:

והרי קידושי אשה, דכתיב: (שמות כ"א) ויצאה חנם אין כסף¿נ:

בדינר ובשוה דינרותנן-ב"ש:♦▀¿◊נ:

בפרוטה ובשוה פרוטהב"ה:♦▀¿◊נ:
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לימא רב אסי דאמר כב"ש?¿נ:

▀◊נ:

אלא, אי איתמר הכי 

איתמר: רב יהודה אמר 

רב אסי:

כל כסף קצוב האמור בתורה ־ כסף צורי, ושל דבריהם ־ כסף מדינה.

מאי קמשמע לן?¿נ:

חמש סלעים של בן וכו'תנינא:▀¿נ:

ושל דבריהם ־ כסף מדינִה איצטריכא ליה!◊נ:

דתנן:▀!נ:
התוקע לחבירו ־ נותן לו סלע, ולא תימא סלע ־ ארבע זוזי, אלא פלגא דזוזא, דקרי אינשי סלע ־ פלגא 

דזוזא.

חנן בישא תקע ליה לההוא גברא, אתא לקמיה דרב הונאО◊נ:

אמר ליה: הב ליה פלגא דזוזאОנ:
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