
 תשעט'יג' סיון  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                         .ס בכורות
 ולישני ליה כגון שמנה וכו', ועי' חזו"א כז' ו' מה שתמה באיזה אופן איירי? עי"ש.

 

 בינו גרשם.תוס' ור עי' רש"י  זה,"ת והקלקול בהתשיעי ועשירי מקולקלין, בבאור ה

 

ועי"ש קרן ' בנזיר לא: כעין זה, עי"ש לב. מחלוקת אמוראי היאך איירי, י וכו', ועיקרא לתשיעי עשיר

 רה ונתיבות הקודש.וא

 

, ולענין הלכה עי' ורב כהנא למנין שלו הוא קדוש, ועי' חזו"א כז' ז' שבאר סברתו של רב מארי

 ח' ה' דלכאורה פסק כרב מארי, ועי"ש כס"מ ולח"מ.רמב"ם בכורות 

 

משנה, ועל מי בשלמא למ"ד וכו', עי' חק נתן שביאר דברי הגמרא לפי כל הפירושים של רש"י ב 

, וע"ע חזו"א כז' י' מה עמ' רכ' ? עי' רש"י ורש"ש, חזו"א כז' ז', ומנחת אברהםקאי הקושיא

 שכתב בדעת הרמב"ם.

 

"ש כאן ומהרי"ק , עי' רשות ח' ז' נקט טעם אחר ראה וכו', וברמב"ם בכוהואיל ואיתא במנינא דפרס

 ., ומנחת אברהם רכא'על הרמב"ם, ועי' חזו"א כז' ז'

 

 ע"ב

 .רבינו גרשם אך קדוש וע"עהיכו', עי' רש"י עד שישתוק בתשיעי ו

 

ח' לא חילק, קראן עשירי וכו', ועי' רש"י החילוק בן קראן עשירי לקראן תשיעי, וברמב"ם בכורות ד' 

 עי' מהרי"ק מרכה"מ, ובחזו"א כז' יב'.

 

א"ז אפילו בב"א אינו, עי"ש דושין נא. שמקשמ מאן למ"ד שכל שאינו בזיצאו שניים בעשירי, עי' קי

, ועי' תוס' לעיל יז: ותוס' י הגרד"פרי ר"ש, ושיעורוביאורו עי' שיעוהתי' דמעשר אפילו בטעות חל, 

 אחת.בעירובין נ. למה חשובין בבת 

 

קר שם עשירי הימנו, ובאור מחלוקתם עי' רש"י ורש"ש, ועי' שבט הלוי ח"י קונטרס והלא לא נע

 הקדשים לג'.

 

, תב שבעי שיוציא ראשו ורובו? עי' ראשית ביכורים לעיל נט:ואפיק לרישיה, וברמב"ם ח' יב' כ

 ה השמיט הרמב"ם דין זה., ועי"ש עוד למחזו"א כז' יב'ו

 "י קידושין נא. ותוס' עירובין נ.בהם מום? עי' רשאחר שיפול יעשה  מה, ותנא חדא ירעו

 

 ? עי' רש"י כאן ובעירובין נ.וכיצד יעשהותנא חדא יקרבו, 

 

אין מביאין קדשים לבית הפסול, ועי' רש"י סא. איזה פסול גורם לקרבן, ועי' רמב"ם וראב"ד 

שה עי"ש כס"מ, ובשער המלך שם פסוהמ"ק ו' יא' לגבי קרבן תודה שנתערב באיל נזיר כיצד יע

 הל' י'.הל' יח' הקשה מהכא, ועי' אבן האזל שם 

 

בעיקר האיסור להביא קדשים לבית הפסול, עי' קרית ספר ושער המלך פסוהמ"ק סו"פ ו' דהוא 

במהרש"ם ח"א נט', ועי' משמר כ הנתיבות הקודש זבחים עז., ועי' רש"י בחולין ב: ומדרבנן, וכ"

 '.סימן נזהלוי כאן 
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