בס"ד ט' סיון תשעט'

"ישיבישע בלאט"
"לאמדעס" ב"דף" ב"שאלות" ו"מראי מקומות"
בכורות נו.
מנא הני מילי (בע"א) עי' טורי אבן ר"ה ח .שהקשה דתיפו"ל מהא דהוקש מעשר דגן למעשר
בהמה? ,ועי' דבר אברהם ח"א כח' ענף ב'.
טיוטא בלבד ,דף מוגה ומורחב ישלח בהקדם

והאי בבכור כתיב ,עי' רש"י באור הקושיא ,ועי' רש"ש וראשית ביכורים ,ועי' מהריט"א מה
שהאריך בדברי רש"י ,ומה שכתב לגבי בהמת הפקר ע"ע שו"ת חת"ס יו"ד שיז'.
לקח עשרה עוברין וכו' ,ועי' נזר הקודש למה נקט עשרה עוברין ,הלא אותו חידוש יש בלקח עובר
אחד דמצטרף למעשר? עי"ש יסודות גדולים בחיוב מעשר בלוקח עוברים
בשעת עשייה מיעט הכתוב ,ועי' דבר אברהם ח"א כח' ה' שחקר מהו שעת עשייה ,כל זמן החיוב
או רק תחילת הזמן ,ועי"ש מה שהוכיח מלקמן גבי אתנן זונה ,וע"ע ראשית ביכורים.
אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו ,עי' רש"י ותוס' לעיל כא :דהנידון האם הקדושה תופסת במחו"ז,
ועי' ראשית ביכורים שם ,ועי"ש מש"כ בשם הגרי"ד ,ובחי' הגרי"ז.
והא איפסיל ליה בלקוח (גבי אתנן) ,ועי' מהריט"א פא' סק"י מה שהוכח מכאן לכל מוכר וחוזר
ולוקח דפטור ממעשר בהמה ,ועי' דבר אברהם ח"א כח' מאות א' ואילך ,מה שהביא מדברי
הרמב"ם ,ואיך שמיישב הוכחת מהריט"א.
ע"ב
ותיעשרה איהי ,ועי' מהריט"א פא' סק"ג מה שבא להוכיח מכאן לחייב כהנים במעשר בהמה,
ועי"ש מה שדחה.
האחין והשותפין ,עי' גירסת רש"י האחין שהם שותפין ,והיינו שלדבריו ליורשים מצד עצמם אין
פטור רק ממה שחזרו ונשתתפו ,וגירסת הרמב"ם בפיה"מ כאן ובשקלים האחים והשותפים,
והיינו שיש להם פטור גם מצד שהם יורשים ,ויש כמה נ"מ בדבר כמו שלדעת הרמב"ם כל הנידון
על הבהמות שנולדו מבהמות הירושה ,וכן האם שייך בכל שותפות מצב דומה לתפוסת הבית ,וכן
האם פטור שותפות הוא מגזה"כ או משום דהוי מצב של לקוח ,עי' רמב"ם בכורות ו' י' ,עי'
מהריט"א כאן ולח"מ שם ,וכן במנחת חינוך שס' ז' ,ועי' חי' רבינו חיים הלוי שם.
עוד באורים בדעת הרמב"ם עי' אחיעזר שו"ת ח"ב מג' סק"ב ,חזו"א ב"ק סי' כ' ס"ק יט' ,וחזון
יחזקאל פ"ז ה"ג.

קלבון בטעם חיובו ,עי' רש"י כאן ובחולין כה :וביצה לט ,:ועי' רמב"ם שקלים ג' א'.
ומה שרש"י כאן נקט כר"מ לגבי שנים ששקלו (עי' שקלים א' ו')? עי"ש תויו"ט ובמשנת אליהו
בשקלים ד.:
קנו מתפיסת הבית חייבין ,ובגדר בעלות זאת עי' קוב"ש ב"ב תד' ,ושיעורי הגר"ש רוזובסקי שם
קכג :אות מג'.
אמר רב ענן וכו' ,עי' פרש"י ,ועי' משמר הלוי מט' איך תחזור תפוסת הבית לקדמותה? ,ובבאור
החילוק שבין חלוקת גדיים וגדיים וגדיים ותיישים ,עי' חזו"א אבה"ע סי' קמח' לקידושין יז ,:וחזו"א
כאן סי' כז' ס"ק טו'( ,בישוב קושיית רעק"א למשניות דמאי ו' י' סט')
עי' דבר אברהם ח"א כז' אות ד' שכתב נ"מ בבכור שהוא יחיד לאביו אם יתחייב במעשר בהמה,
עי"ש באריכות מה שחקר.

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.

