בס"ד י' סיון תשעט'

"ישיבישע בלאט"
"לאמדעס" ב"דף" ב"שאלות" ו"מראי מקומות"
בכורות נז.
ומחזירין זה לזה ביובל ,והיאך חולקין אח"כ? עי' פנ"י גיטין כה.

טיוטא בלבד ,דף מוגה ומורחב ישלח בהקדם

בגדר חלוקת הירושה והתלייה במחלוקת אי יש ברירה אי לאו ,עי' חי' רבינו חיים הלוי הל' שכנים
ב' יא'.

העיד רבי ישמעאל וכו' ,ובבאור עדותיו של ר"י ,עי' עיון יעקב ,מהרש"א ומהר"ל בחי' אגדות ,ועי'
ערכי התנאים והאמוראים.
בר יוכני ,עי' מלבי"ם איוב לט' יג' ,עין אליהו ולשם ספר הדע"ה ח"ב ד"ד ע"ז סי' ד'.
שלש גרנות וכו',מעי' פרש"י ,ואי ניתן להוכיח מכאן שלדעתו אינה מצווה חיובית? עי' חזו"א כז'
סק"ג ,ועי' טורי אבן ר"ה ד .אי עובר בבל תאחר כשלא עישר.
עי' בחזו"א הנ"ל אי דין זה של ג' גרנות נוהג בחו"ל או שאין שייך עולי רגלים.

מכר הוא דאמר רחמנא ליהדר ביובל ,ירושה ומתנה לא ,וקשה הא הכא קס"ד דהיורשין הם
לקוחות ומכר הוא? עי' זכרון שמואל נב' בשם עצמו ובשם הגרי"ז.
אבל הכא אימא לא ,צריכא ,עי' פרש"י ,ובשער המלך גירושין ב' ד' הקשה דתיפו"ל מצד דכל ספק
מעשר הוא לקולא? עי"ש.
ליברור חד מינייהו וכו' ,עי' תוס' כיצד יועיל הברירה למפרע ,וע"ע קה"י סי' לג' ,ועי' מה שיסדו
התוס' בתמורה ל .ד"ה ואידך ,ועי' סוטה יח .תוד"ה חזר.
ע"ע תו' בתמורה מה שבאו להוכח הלכה בדין ברירה מקושיית הגמ' ועי"ש רעק"א על המשניות
אות יב' מה שיישב קושיית היש"ש ב"ק ה' לב' בדעת הרמב"ם בזה ,ע"ע אבן האזל איסו"מ ד' יז'
שהקשה על מה שכתב דהוי ביטול ,ועי' קה"י תמורה סי' יא'.
אי יש להוכיח מכאן דשייך ברירה ב-ב' מינים ,עי' רשב"א קידושין יז ,:ועי"ש רש"ש על התוד"ה
חליפי ,וע"ע שערי יושר ש"ג כב' ,וע"ע תורת זרעים דמאי ו' ז'.
הכא במאי עסקינן וכו' ,והא דנאסרו כולם מחמת זה? עי' קה"י תמורה יא'.
והיתום ,עי' תויו"ט שתמה למה לא שנינו בשום מקום פסול זה לגבי קדשים? ועי"ש מה שהביא
את הרמב"ם והראב"ד איסו"מ ג' ד' ועי"ש כס"מ ,ועי' כאן ברש"ש.
ע"ב
כגון שהשלח קיים ,ועי' פירות תאנה דלפ"ז להפטר צריך שיפשיטוה מחיים ,ועי' דברי יואל סי' א'
מה שהוכיח מכאן לגבי טריםה או נבילה מחיים.

ר"מ אומר וכו' ,בבאור דעתו ואי פליג על דין ג"ג? עי' ריטב"א ר"ה ב ,.תויו"ט שם ,ר"ן שם ח,.
וטורי אבן שם.
חמישה לפני ר"ה וחמישה לאחר ר"ה אינם מצטרפים ,עי' רע"ב ורש"ש מה החידוש בדין זה,
ועי'ראשית ביכורים שמחדש דכל דין זה הוא מדרבנן ,ועי' ערול"נ ר"ה ז.:
הגיע הגורן לא ישחוט ,והיינו שלא יאכל בלי לעשר ,ועי' ראשית ביכורים למה הוצרכו לגזור בזה,
ומה שאם שחט פטור ,עי' מרומי שדה דזה רק קודם שהתחיל לצאת במנין.

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.

