
 תשעט' בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .יחערכין 
 תוד"ה עד, עי' חשק שלמה מה שכתב על דבריו.

 

אמנם סוף, בו רק לב שכירות אינה משתלמת אלא בסוף, ועי' לח"מ נחלות ג' ב' שביאר דלא חל חיו

 ת אלא לבסוף.ביאורו דרק אינה נתבעבמבי"ט ובחק"ל חו"מ ח"ג נב' 

 

ו למהייחשב עשיר ע"י הספינה אחר שמושכרת, עי' הפלאה רונים דנ"ל משום ספינה, ובאחותיפו

 שבערכין, עולת שלמה ומעשה חושב.

ועי"ש ראב"ד  מוחזק,עי' רמב"ם נחלות ג' א' שכתב דביש לאביו ספינה בים אין הבכור נחשב בה 

 י"ט ח"א תשובה רפד', ועי' אבן האזל.שלמד כן מסוגיין, עי' לח"מ ובמב

 

קרא עשיר, ועי' חינוך קכג' לענין קורבן עולה ויורד, ממתי נ עי' חוות יאיר קפו' לענין קרבן מצורע 

 ושם במנחת חינוך יז',ועי' חזו"א יג' יג'.

לענין יכול לעשות מלאכה אי חשיב עי' מעשה חושב מה שהביא מהתוספתא והתורת כהנים 

 דרת אליהו ויקרא ה' ז'.עשיר, ועי' א

 

 ם.ועי"ש שטת הרמב"  ,"ז לעיל ב. למה פירש כןי' הגרי' חמרגלית לקלים, עי' פרש"י, ועי

 

ערכין לדמים שיתן כשעת נתינה, עי' פרש"י ובתוס', עי' חי' הגרי"ז מה שהקשה ויישב יכול נקיש 

מה , ולגבי הגרמ"ד, ועי' שיטמ"ק בשם הרא"ש ובחי' הגרי"ז לעיל ב.שיעורי בדבריהם, ועי' 

 קרא, עי' חזו"א ערכין כט' ה', ועי' חי' הגרי"ז.נתחדש ב 

 

 בין להקל ובין להחמיר,ועי' תויו"ט על מה קאי, ועי' מוצל מאש ומעשה חושב.

 

 ,ןמה לרבנן לא יקשה כלימא מתנ' דלא כרבי וכו', ועי' עולת שלמה ומוצל מאש לר 

 ר טז' ניסן בחדש.האוס וע"ע מעשה חושב למה ל"א דמשנתינו דלא כר"י 

 

 ק בדברי רש"י דלא כתוס'.מאש,ועי' מעשה חושב מה שדקדתוד"ה יכול עי' מוצל 

 

 ע"ב

, עי"ש 'התיב' -"א וכו', עי' פרש"י ועי' מוצל מאש למה הוצרכו לראשו ולא ראשו בכלל וכו', ואב

 .מל"מ טומ"צ ו' א'וע"ע  ושיטמ"ק בשם ר"אי ה ואתוד"  ביניהם, וע"ע הנ"מ

 

ותוס' חדשים על חי' מהרי"ח להלכה עי' ברמב"ם ערכין א' ג' שפסק כחכמים, עי"ש כס"מ, 

 .המשניות

 

לא יוכלו להקריב תמיד הלא אי למנין עולם מנינן  י קרא לזה,בעתוד"ה שנתו, במה שהקשו למה 

מוצל מאש, שפת  י' ועה שתירצו בשם י"א, עי' מ, רעק"א שו"ת מהדו"ק קצה'י' תי' ועי' ע בר"ה?

"ע , ועז'ורעק"א מהדו"ק נ ',זד וע"ע נודב"י מהדו"ת יו" בדעת הרא"ש שם נדה מז:ול"נ , ועראמת

 .וחזו"א פרה א' סק"ו חת"ס יו"ד שמג',

 

וע"ע מה שהקשו למה לא נימא ד'  ,רול"נ נדה מח. מה שביאר בדבריהםתוד"ה במספר, עי' ע

 .עי' הפלאה שבערכין עולת שלמה וצאן קדשיםתבואות, 

 

 ימנין דבשביעית נמי יעבוד, עי' רש"י ותוס' נדה מח., ועי"ש מהרש"א ומהר"םובשביעי, ז

 

 שם. ערוך לנרמהר"ם ומוצל מאש, ועי' רש"י נדה מח. וב  לערכין, עי' תוס' יט. ועי'

 

י' מל"מ אישות ב' כא' שדן לגבי שנות וע' רש"י ד"ה אמר, ועולת שלמה, כו', עילפירקין דיוצא דופן ו

  גדלות, ועי' רעק"א מהדו"ת כב'.

 
 

 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


