בס"ד ג' סיון תשעט'

"ישיבישע בלאט"
"לאמדעס" ב"דף" ב"שאלות" ו"מראי מקומות"
בכורות נ.
קילבון לפרוטרוט ,עי' רש"י דהיה משמש קלבון עבור כל מט' הסלעים ,ועי' תוד"ה דמזדבנא ,ועי'
ראב"ד ור"ש משאנץ בבאורם לתו"כ בחוקותי י' ה' ,ועי' רמב"ם עו"ח ד' ג'
טיוטא בלבד ,דף מוגה ומורחב ישלח בהקדם

תוד"ה כל כסף מה שהביאו דברי רש"י בקידושין יא :בשם רבותיו ,וישבו דבריו ,עי' רשב"א
ומהרי"ט שם בקידושין.
ומה שכתבו שגם מחטין בעי שוו"פ להשבע עליהם ,עי' רשב"א שבועות לט :בשם רב האי גאון
דפליג ,ועי' שו"ע חו"מ פח' ג' ,קצוה"ח שם סק"ד ונתיה"מ סק"ב.
עוד בדברי רש"י ומה שהקשה על רבותיו ,עי' מהרש"ל מהרש"א פנ"י שם בקידושין.

בתר דאוסיפו עלייהו ,ובשו"ע יו"ד שה' א' מבואר ד'שקל' של פדיון הבן אינו תלוי בשם המטבע
אלא במשקל כסף צרוף ,ועי' חזו"א יו"ד קפב' א' שהקשה דא"כ הוי דבר שאינו קצוב ,עי' מה
שביאר וע"ע שם סק"ו ,ועי' צפנת פענח שקלים א' ג'.

ברמב"ם טו"ט ג' ב' כתב דמה שכפירת טענה צריכה להיות שתי כסף היא מדבריהם ,עי' מגיד
משנה שהקשה עליו מהכא? עי' תומים פח' א' ,וחי' רא"ל סי' כט'.

ע"ע מחלוקת הרמב"ם והראב"ד שקלים א' ב' מה גדר ההוספה על המטבע ,עי' חזו"א חו"מ טז'
יד' ,והעמק שאילה קיז' (עי"ש מה שבאר במחלוקת רב אשי ורב אחא לקמן) וברמב"ן כאן כתב
דהוי כעין תוספת חומש ,עי' מהריט"א עט' ,וקובץ ביאורים בכורות אות א'.

והרי מעשר וכו' ,ועי' רש"י מה ההוכחה ,וברשב"א בקידושין יא :הקשה דמה בכך הלא חילול
מועיל על שווה כסף? וכן הקשה שם המהרש"א בשם המהריב"ל ,ועי' מה שפירש הרשב"א ,ע"ע
פנ"י שם מה שתירץ ,ועי' מקנה שם ,ושיעורי רד"פ שכד'.

רב אשי שדר ליה וכו' ,ומכאן דאפשר לפדות ע"י שליח לכאורה דלא כרמ"א שה' י' ,עי"ש ש"ך
וטז' ,עי' מהריט"א עט' א'( ,עי' פנים יפות במדבר ג' מז') ,ובסוף צידד דאולי איירי בזיכה לו ע"י
אחר ,עי"ש ,ועי' שו"ת חת"ס יו"ד רצז' ,ועי' שער המלך אישות ו' ג' ,וגליון רעק"א על השו"ע שם.

תוד"ה כל כסף הקשו מכצה מקומות שהחיוב מדרבנן והוא צורי ,ותי' דרב אסי איירי רק בסלעים,
ועי' רמב"ן קידושין יא :מה שתירץ.
התוקע וכו' כל הסוגיא ובמאי איירי עי' רש"י כאן ובב"ק לו :עי"ש בראשונים ושי' הרי"ף.

לישדר לי מר ,בבאור מחלוקתם עי' בהעמק שאלה דלעיל ,ועי' ריטב"א קידושין יא :דחמש סלעים
של פדיון הבן הם ללא התוספת ,עי' מהריט"א כאן עט' ב' ,ואבי עזרי שקלים.
וירושלים הוי רובא דעלמא ,ואי מטבע בטל? עי' רמב"ם מעילה ז' ו' ,עי"ש כס"מ ומל"מ ,ע"ע
שערי יושר ג' כד' ,וראשית ביכורים כאן.
ובאו בה פריצים וחללוה ,ומאן א הני פריצי יהודים או גויים? עי' ע"ז נב :רמב"ן ובעה"מ.
ע"ב
כסף סתם כסף צורי ,ואי הכוונה לדינר או לסלע? עי' פרש"י ועי' תורי"ד קידושין יא.:
והרי טענה וכו' ,בבאור הראיה מהתם ,עי' רש"י כאן ובקידושין יא ,:עי"ש קוב"ש פז' ובריטב"א
והפנ"י שם.
אף כלים דבר חשוב ,עי' פרש"י כאן ובקידושין ,ועי"ש תוד"ה והרי מה שהקשו על דבריו ,עי"ש
מהרי"ט ופנ"י ,ומה שהוצרכה הגמרא להוסיף זאת ,עי' אור חדש וחי' רא"ל סי' כט'

לע"נ הג"ר חיים בן-ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'
להערות והארות  ,0527652935או  7652935@gmail.comלקבלת הדף במייל
שלח בקשה לכתובת זו ,והדף יישלח אליך בל"נ מידי יום.

