
 ב' אייר תשעט' בס"ד

 "ישיבישע בלאט"
  קומות"ממראי "ו "אלותש""לאמדעס" ב"דף" ב

 באותיות כאלו מסומנות השאלות                                 .כ בכורות
למה לא אמרינן דס"ל כרבנן  הקשהמ' סק"א ובמהרי"ט אלגזי מחוורתא רבי ישמעאל כר"מ וכו', 

 וסמוך מיעוטא דמפילות לחזקה שלא ילדה?, עי"ש בכל דבריו.
 

עי' רמב"ן במלחמות קידושין נ:,  ובטעם הדבר?, כי אזלי רבנן וכו', אבל רובא דתלי במעשה לא

 ועי' שפת אמת ובמנחת ביכורים.

ועי' רעק"א יו"ד ב' סק"ב, וראש יוסף  אי מדאורייתא כן הוי רוב או לא,מה שדנו  וע"ע בדבריהם

 חולין ט. על דברי הרשב"א שם.

 חשיב תלוי במעשה, עי' רש"י ותוס' כאן, וביבמות קיט. ועי' יד דוד. אי עיבור ולגבי עצם הסברא
 

ועי' רמב"ן, ועי'  שמ"מ צריך לתנו לכהן,, ועי' תוס' מה שכתבו ורבי יהושע סבר חוששין לטינוף

מהרי"ט אלגזי כה' א', שערי יושר ה' כה', וראשית ביכורים, וע"ע זכר יצחק ח"א נב' מה שרצה 

 , ועי' תורת זרעים שביעית ט' ט' מה שדחה דבריו.וב הנתינה לכהן בבכורבגדר חילהוכיח מכאן 

שהחשש למיעוט מטנפות הוא בגלל שרוב בהמות מתעברות, עי'  ולגבי מה שכתבו בסוף דבריהם

 חק נתן מש"כ שיש לגרוס בדבריהם, ובמהרי"ט אלגזי כה' סק"ב.
 

עי' שו"ת פנ"י ח"א יו"ד יא',  במה שכתבו שלגבי דמאי לא הוחזק האיסור, תוד"ה ואיבעית,

 ובמהריט"א פ"ד לב' ד'.
 

 .וביאורו עי' רבינו גרשם, וע"ע חזו"א בכורות כ' סק"ג לגמריה, לסבריה,
 

 ע"ב

שיש להוכיח מכאן שיש לחשוש למיעוט כשיש עמו חזקה, עי'  הביאו בשם ר"ת תוד"ה חלב,

  רש"א כאן ופמ"ג שפ"ד יו"ד לג' ה'.ועי' מהמהרש"א על התוס' חולין יא. ד"ה מנא, עי"ש רעק"א, 

 חנה אפרים יבום ג' טז'.עי' מ ס' איך נסמוך על רוב שוחטין וכו'?התו קשוובמה שה
 

א' יז' דקטנה  "ח ג' יח' דפסק לחשוש ואף שס"ל שםועי' רמב"ם יבו ת,יצאה מלאה חושש

 מתייבמת וא"כ לא חיישינן למיעוט? עי' מחנ"א הנ"ל, נודב"י מהדו"ת יו"ד רז', ועוניו"ט קפ'.
 

על הרישא של המשנה שאם  אינו חולקרבי יהושע שועי' תוד"ה חלב  ור"י אומר אינה חוששת,

 .מוק"ירשב"א ובניב, ועי"ש ברמב"ן יבמות קיט. בעלה עם צרתה אסורה להנשא, ועי' יצא
 

 למה נקט מיעוט מפילות ולא מיעוט שלא מתעברות?,עי' שמשמרת הבית א' א'  ומיעוט מפילות,

 .קיט: "ת רעק"א מהדו"ת קג', ובריטב"א ביבמותעי' תי' ועי' שו
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
 


