
 תשעט'טו' סיון  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .ערכין ב
, או שהוא כמקדיש גופו ונתחייב אם הוא רק התחייבות של דמים חיוב הערכיןר , בגד מעריכין להכ 

ורה? עי' שלטי גבורים ע"ז יז., וע"ע חזו"א ערכין כט' ב', ומה שיכול לפדותו בדמים הקצובים בת

 הצד השני, עי' גבורות שמונים כט'. להעריך חבירו לפי

 .יא' 'ואי הוי בגדר הקדש האם הוי כאומר הרי זה או הרי עלי, עי' מנחת חינוך שנ

 

 ראמ"ה.עולת שלמה והגהות  , במה שביארו למה לא הזכיר כינויים, עי'תוד"ה הכל 

 

 ו עבד עברי.צה"ח תכ' אי כעבד כנעני אונידרין, עי' רש"י דנישום כעבד, ועי' ק

 

, קרן אורה נזיר סב: ותיו"ט הפלאה שבערכין ס', ועי'נשים ועבדים, מתי ואיך ישלמו עי' רש"י ותו

 שם במשנה ט' א'.

 

התוד"ה ל ושב עעשה חועבדים, עי' תורת כהנים בחוקותי מנין נלמדו, ועי"ש ר"ש משאנץ, ובמ

 .ערכין, ועי"ש בהפלאה שבועבדים

 

 .אי בקטן גם יש מיעוט מקראעלי פלאה שבערכין, וערכי דעת, ועי' המפני שאין בהם 

 

, וע"ע רש יש לו דמים, ועי' נודב"י אבה"ע קמא נג'ב' אופנים למה כאן ח-תוד"ה חרש, תירצו ב

 תוס' ב"ק פה: והפלאה שבערכין.

 חרש? עי' מנח"י שנ' י' ומעשה חושב. ומה שהרמב"ם השמיט דין

 

ויו"ט במשנה, ועי' אחרונים איך יש לגרוס ברש"י, מופלא הסמוך לאיש מהו? עי' רש"י, רע"ב ות

 ערכין מה שדן לפי דבריהם., ועי' הפלאה שבועי' ערךתדל ושיעורי הגרמ"ד 

וב עכו"ם שהאריך, ותלוי בחי',ד-אות ב ח שםואי מופלא הסמול"א העריך עי' רמב"ם א' טו', מנח" 

 א' סק"ב. איםוסז' ג', ואבני מילעי' מל"מ מלכים י' ז', ועי' אחיעזר ח"ג 

 

ובשיטמ"ק להלן יח. מובאדעת דמים,  רידגם בחפץ יש נד ח הגרי"ז י , מדבריהם הוכתוד"ה כל 

 , ועי"ש דעת הרמב"ם בזה.הרא"ש שחולק, ובאור מחלוקתם עי' באחרונים

 

 .י בטריפה, עי' מעשה חושב, ומש"כ דאיירכ לתרץ קושייתםז מש"י"תוד"ה לאתויי, עי' חי' הגר

 

 נודרין לאתויי מאי, ועי' ערכי עלי ומעשה חושב אמאי לא קאמר דמרבה עכו"ם מולפא הסמול"א,

 "מ ערכין א' סוף יג'.ועי' מל

 

ן "לאתויי פחות מבן חודש ותני והדר מפרש, עי' רש"י ורבינו גרשם, ועי'עולת שלמה, ועי' ברמב

 ק.ריש חולין שמדבריו ניתן ליישב דברי רש"י, ועי' רא"ש בשיטמ"

 

מה גדרו והאם איירי גם  ז ריש תמורהלאתויי יורש ודלא כר"י, עי' שיטמ"ק, ועי' כתבי הגרי"

 כשהיורש הפריש.

 

 וכו', עי' שיטמ"ק ד"ה ויליף, ועי' תוס' מנחות צג.ויליף תחילת הקדש מסוף הקדש 

 

 עולת שלמה מה שדן בדבריהם., עי' תוד"ה תחילת

 

מעשה חושב דמדקדק מדבריו דהנידון הוא אם לשותפים  י', ועקורבנן המר ימיר וכו', עי' שיטמ"

מה שהקשה סתירה "ע במעשה חושב יש דין סמיכה, ועי' רש"י ותוס' כאן, ורש"י ריש תמורה, וע

 ק וע"ע צאן קדשים.בדברי השיטמ"

 

חי' הגרי"ז ריש תמורה מה שחקר בזה, וע"ע שפת אמת שם לרבות בעלי חוברין לסמיכה, עי' 

 ומשמר הלוי תמורה סי' ב'.

 

נילף תוד"ה קרבנו, בעיקר קושייתם למה בעי תרי קראי לסמיכה, עי' עולת שלמה, ומה שהקשו ש

ממה שאין מועיל שליחות עי' שפת אמת,ומה שס"ד ללמוד ממה שלא מועיל שליחות בחליצה 

 "ד.ה עי' שיעורי הגרמועגלה ערופה לכל התור 

 

 ע"ב

, ועי"ש בתוס' מנחות סא:, מואל טויבש מה שביאר בדבריהםשעכו"ם, עי' הגהות ר'  התוד" 

 .רהם ח"א טו' א'ובשפת אמת שם, וע"ע דבר אב

דיש מיעוט לקרבן אשה ויש  נת פענחפולגבי סמיכת אשה, עי' מנחות צג. ושם תוד"ה ידו, ועי"ש צ

 נוך קטו' ו' ומנחת אברהם על תו"כ ב' ב'.מיעוט לאשה, וע"ע מנחת חי 

 

שיגע לזה, ועי' הערות  קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה, ועי' כתבי הגרי"ז מה פטור עד

 .סוכה כח: הגריש"א

 

 שנענוע הוא חלק מהמצוה.וכיח מכאן שהנענע חייב בלולב, ועי' חיהגרי"ז מה קטן היודע ל 

 



 העיטוף עי' תוס' ועי' טוב"י או"ח ח'.בציצית, וגדר קטן היודע להתעטף חייב 

 מה שהוכיח מזה. ס' מרב יוסף טו"ע, עי' שיעורי הגרמ"דומה שהביאו התו

 ומה שהקשו לפי השיטה דציצית חובת מנא למה קטן לא יתחייב, עי' הפלאה בערכין.

 

' סק"ד, ס', ועי' ברכי יוסף או"ח לגקטן הוד לשמור תפילין וכו', ועי' ברכות כ. ושם ברש"י והתו

בברכות ם וביאור הגר"א סו"ס לז', ועי"ש רעק"א פרמ"ג א"א ד' ובבאור הלכה, וע"ע רבינו יונה ש

 מה שתירץ לדברי רש"י ובשיעורי הגרמ"ד כאן.

 

תוד"ה אביו הקשו למה בלולב וציצית לא קתני אביו, ותי' בכמה אופנים, עי' הגהות ר"ש טויבש, 

יז', ועי"ש ב"ח ומחצה"ש סוף על הטור  הות מהרלב"חהג"ח יז' ג', רא"ש בשיטמ"ק וא"ר או

 , וע"ע חי' הגרי"ז מה שתירץ על קושית התוס'.הסימן

 

, גיגה ב' א', ורמב"ם חהגרי"ז  י, עי' כתבפטורו מן הראיה לאתויי מי שחציו עבד וחציו ב"ח, ובטעם

 גיגה בענין חצי עבד., וכתבי הגר"ח חוע"ע קה"י סי' א'

 

 .חרונה, עי' תוס' ריש חגיגה, ובדעת רש"י כאן עי' עולת שלמהמשנה ראשונה משנה א

 

 שנאמר יראה יראה, עי' פרש"י כאן ותוס' בחגיגה ב. ובסנהדרין ד: ועי' רבינו גרשם.

 

תוד"ה במשנה, עי' מה שהקשו מגיטין מב:, ובבאור תירוצם, עי"ש ברשב"א, וע שער המלך 

 שהקשה, מה  חגיגה ב' א'

גיגה ב. ובהפלאה גה א' מה שהוכיח מתוס' דידן, ועי' טורי אבן חגי ' קה"י חובגדר ח"ע וחב"ח, עי

 ח דלעיל.גר" הועי' קה"י הנ"ל, ובכתבי  "ק שם,שבערכין, ושיטת הרמב"ם עי' חגיגה ב' א' ובמהרי

 

לאתויי קטן שהגיע לחינוך וכו', ואי מותר לומר לו לכתחילה לתקוע, עי' סוגיא דר"ה לג. רש"י ורי"ף 

 ושיטת הרמב"ם שופר ב' ז' עי' לח"מ ובערכי עלי.א, "ריטבו"ן, תוס' ור

 

 
 

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

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


