
 תשעט'כט' אייר  בס"ד

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

 באותיות כאלו הנושא המרכזי מסומן /השאלות                           .מז בכורות
 .יכיר לחוד והכרת פנים לחוד, עי' פרש"י, ועי' שב שמעתתא ז' טז' מה שהאריך לבאר 

 

ו', ועי' מנחת חינוך א' יג' דבהיו הבנים מישראלית לכו"ע אינם היו לו בנים בהיותו עכו"ם וכ

 מתייחסים אחריו.

 

ק בנתגיירו בניו עמו, עי"ש סק כוותיה ורפ אישות טו' ו' מר קיים פריה ורביה, והרמב"םרבי יוחנן א

"ע א' יב' הוכיח מדברי התוס' יבמות סב. ד"ה רבי מגיד משנה, וקרן אורה יבמות סב., הב"ש אבה

 .בניו קיים פ"ו לדעת ר"י, ועי' באור הגר"א שם סקי"ז בלא נתגיירו  דגם

 

צוה אם בזמן שעשאה לא היה מחוייב בה? עי' מנח"ח א' מי אבן ר"ה כח. הקשה איך קיים בטור

 סב. ועי' מהרצ"ח ביבמותעי' אג"מ אבה"ע ח"ב יח' מה שתמה על דבריו, יד', 

 

 ות סב. ובאבן האזל עבדים ח' כ'.ביסוד המחלוקת בין ר"י לר"ל עי' ערוך לנר יבמ

 

גר שנתתגייר כקטן שנולד, והמקור לזה? עי' חת"ס ע"ז סג:, קרית ספר איסו"ב יד',משך חכמה 

 דברים ה' כז', ריטב"א יבמות מח:.

 

ביכורים בבאור  ביבמות סב., עי' צאן קדשים וראשיתלאו בני נחלה נינהו, ופירושו עי' רש"י כאן ו

מש"כ הטעם, ועי' חשק שלמה ערכין יד. מש"כ על דבריו, עי' תוס' כאן  שםדבריו, ע"ע רבינו גר

 , ועי' חי' הגרי"ז שיישב דבריו.על רש"י  ו"ה דבהיותו וכן ביבמות שם ד"ה לאו מה שהקשד

 

דאיעבר מעכו"ם, ובחידושי רח"ה על הרמב"ם איסו"ב טו' ט' תמה והא משפחת אם אינה קרויה 

 עי"ש. בחלות שם לוייהשני דינים  משפחה? ועי' מה שייסד לפי זה

 

, מזהמין את הולד, ועי' רש"י ותוס' אי הוי זוהמת ממזרות או עכו"ם, ועי' חי' ר"ש יבמות יב' ה'

 .ז הגרי" חי' וע"ענותנין לו מעשר, לוי הנולד ממזרת שאין חלוק ממה ועי"ש אות כב' ל 

 

ולד כשר ואינו ממזר ה"ה כגוי שה ידוע דברי רש"י קידושין סח: דגוי הבא על בת ישראל לסוברים

סו"ב טו' ג', והקרן אורה יבמות טז: מסוגיין, עי' עי' מהרש"א שם עה: והקשו עליו השעה"מ אי

, דרך אמונה 'ג-חמד"ש אבה"ע ב', זכר יצחק סי' ל', חי' הגרנ"ט יבמות יא', אמרי משה כז' א'

 ביכורים יא' יא' בה"ל ד"ה לויה.

 

, ועי' שו"ת רעק"א קמא רג' מה שהקשה לה"א זו שרק בנתעברה אלא לרב פפא במי מוקי לה

יון הבן מאחרים, עי"ש מה בעל הכנת פמפדיון הבן, איך יקבל  הן או לויכמעכו"ם יש פטור לבת 

 ם באורך.שמפלפל בדברי 

 

 ע"ב

ועי' אבי  ,-' חוות יאיר קיג' מה החילוק ן זה לעבודה שכשר בדיעבעי וכו', כהן שמת והניח בן חלל

שתלה הדברים אי חלל מתה כהונה או בטלה, ועי' צפנת פענח מהדו"ת  מה יב'עזרי ביכורים יא' 

 .156עמ' 

 

, 'שהרי זכה אביו בפדיונו, ואי היה על אביו חובה לפדות ולזכות, עי' רש"י ותוס' ומהריט"א סז' ג

ה' ובאפיקי ים מה שפירש בגדר מחלוקתם, ע"ע שערי יושר ה' כה', עי' באור הגר"א שה' ל  שי"וע

 ח"ב יב'.

 

ברש"י מבואר דזהו מדיני הממונות דכל שלא זכה אינו יכול אין כותבין הרשאה,  לא הוכרו וכו'

לגבי חלק  להרשות, ועי' רשב"ם ב"ב קכז. דזהו גזה"כ בדיני בכורה, ועי"ש עוד בר"י מיגאש

 ק שאילה קיח' ה'.נראה דלא מהני עי' מהריט"א סח', ועמהפשיטות אי מהני, ולעת רש"י כאן 

נחשבים יותר מוחזקים מהבכורים? עי' נביה"מ רעח' ט', ועי' קוב"ש ב"ב שצח', מה שהיורשים 

 "מ עו' ד' שהקשה דיקבלו את חלקם ממ"נ.ומקדש דוד ב"ב לד', וע"ע נביה

 

לא, וילדו לו בעינן, ומכאן שבכור הוא בלידה ולא ביצירה, עי' יד רמ"ה ב"ב קכז. אות  ראשון לנחלה

 "מ רעח' א', קול אליהו דברים כא' יז' ועי"ש העמק דברקז' חכמת שלמה חו

 

 תוד"ה בכור, ע"ע אור שמח ביכורים יא' טז' מה שתירץ על קושייתם.
 

 יון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'צ-לע"נ הג"ר חיים בן
לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935 , או0527652935 הארותהערות ול

 .מידי יום ך בל"נישלח אלילח בקשה לכתובת זו, והדף יש


