
 תשעט'ו' תמוז  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .כגערכין 
כשיגרשנה ידור הנאה, עי' רש"י וברמב"ם ערכין ז' יז', מתי ידור, ועי' חי' הגרי"ז, ועל מה ידור עי' 

 וצל מאש.רבינו גרשום ובמ

 

 שכיב מרע וכו', ובדמיון שבין הקנוניות, עי' שפת אמת ומוצל מאש.

 

ש"ך  שטר, עי' תוס' ב"ב קעה., ועי"ש רי"ף ורמב"ן במלחמות,בעי שיוציא  ישם בשכיב מרע א

 .ועי' קצה"ח סק"ה, חו"מ רנה' ח' ובאור הגר"א שם

אב"ד כס"מ ולח"מ שם, באור יט', ר"ם ערכין ז' במואי נאמןכשהודה לאחר זמן עי"ש בש"ך, ר 

 הגר"א ורעק"א על התוד"ה אלא עי"ש עוד.

 

 תוד"ה דחזקה, עי' צאן קדשים וחק נתן.

 

 י וכו', כיצדמיש לגרוס בדבריהם, עי' ברכת הזבח, תיו"ט וקרבן אשם.איכא דאמר

 

וע"ע  וחת"ס שם, טין לה:,יע"ע תוס' ג עי' ערכי עלי, ט הנדר וכו', תוד"ה מר הקשו מהא דצריך לפר 

 פנ"י ושפת אמת ליישב סוגיא דידן.

 

נדר שהודר על דעת רבים, מהו וכיצד נעשה, עי' רש"י ורבינו גרשם, גליון מהרש"א יו"ד כא', ועי' 

 תוס' וראשונים גיטין לו.

 

קעה.  בד תי' על קושייתם, עי' ב"ועו וכ"כ הר"ן כתובות ק:, תוד"ה בשאלה, עי' מה שהקשו ויישבו

 ושם ברשב"א קעד:, ועי' ש"ך רנה' סק"ו. ן,במלחמות לרמב"

 .לך יבום ג' ה'המה"ח רנה' סק"ג, ושער עי' קצוהר"ן ובדברי התוס' 

 

עי' מחנה אפרים צדקה ה' מה שהוכיח מכאן אי נדרי הקדש ניתרים בחרטה, ועי' פי' רבינו גרשום 

', כס"מ שם, ר"ן גיא, עי' נזר הקודש, ושיטת הרמב"ם עי' הל' ערכין וחרמים ז' יזבמסקנת הסו

 כתובות ק:, תוסיו"ט כאן ערך דל והפלאה שבערכין.

 

לנדור הנאה? עי'  כו', וקשה הלא בכל מקרה כשתבוא לגבות כתובתה יצטרךאטו כל דמגרש ו

ראשונים ב"ב קעד: יד רמה ורשב"א תוס' וריטב"א,ובשיטמ"ק כאן אות ו' בשם הרא"ש, וע"ע 

 ז', וחי' הגרי"ז. מוצל מאש,תורעק"א על המשניות ב"ב י'

 

האם מכאן ניתן לפסוק שיכול לגרש שלא בב"ד, עי' רש"י ור"ג, נודב"י תנינא אבה"ע קיד' חת"ס 

 אבה"ע סה' וכת"ס סי' מח', ועי' הפלאה שבערכין.

 

 ה חושב.לסוף איגלאי מילתא וכו', עי' מלא הרועים מה שהקשה, ועי' מעש

 

 .קב' ז'אבה"ע שם, יד רמ"ה ב"ב ושו"ע בריה שאני וצורבא מרבנן שאני עי' רבינו גר

 

 א' ד'., וע"ע או"ש מכירה יתוד"ה ותיפוק, עי' קרבן אשם הפלאה שבערכין ומוצל מאש 

 

 ע"ב

ההבדל ביניהם עי' ב"ב קעד. ועי' רש"י כאן ובגיטין מט:, תוס' ורשב"א שם, תוס' רא"ש  קבלן הוה,

 י.תפארת יעקב ובנין שלמה שם, עי"ש מהרש"א ומהר"ם ופנ"

ור"ן שם, עי' תפארת יעקב, ועי' מחלוקת רמב"ם  ובטעם החילוק ביניהם עי' רמב"ן רשב"א

ומרכה"מ שם, גידו"ת  עי' מגיד משנה אישות יז' ט' מה הדין כשעשו קנין,ו מלו"ל כה' ו' וראב"ד

 לה' ח"א א', מחנ"א ערב סי' א' ומעשה חושב

 

 "ם ב"ב קעד:, עי"ש יד רמה.לית ליה לא משתעבד, בטעם הדבר עי' רש"י כאן ורשב

 

 .ועי' רמב"ם וראב"ד מלו"ל כה' ו' אבא לגביה בריה, עי' בפוסקים דגם בערב רגיל משתעבד,

 

 תוד"ה ערב, על מה שהקשו עי' חק נתן ומים קדושים.

 

, ועי' רא"ש כתובות ט' ומיהו הפודה? עי' רש"י ותוס', תויו"ט ומעשה חושבה וכו', דה פוד ואלא הפ

 מד מכאן, ועי' קצה"ח יד' ב'.כז' מה של 

 

למה לי למימר הפודה פודה וכו', עי' פרש"י ואם באמת חל דין הקדש על הנכסים עי' גרנ"ט גיטין 

 פה' וחי' הגרי"ז.

די שעבוד, עי' פרש"י בכמה מקומות דאיירי בקדושת דמים, ועי' תוס' מפקיע מי אין הקומה ש

 סי' ו', הפלאה שבערכין ומוצל מאש.ורשב"א גיטין מ:, עי' קצה"ח קיז' ב', קה"י 

חי' הגרי"ז  , אבן האזל,שםד וראב"מ"מ מלו"ל יח' ז', ו טו',-ודעת הרמב"ם בסוגיין, עי' ערכין ז' יד

 ושי' הגרמ"ד

 

 .דתניא רשב"ג אומר וכו',בדעת רשב"ג עי' רש"י ור"ג, עי' תוס' רא"ש בשיטמ"ק

 



ו, ועי' אהבת חסד נתיה"ח ז' סק"כ איך הותר לו חייבי ערכין ממשכנין אותן, עי' רש"י שנכנס לבית

 הדבר, ועי' ריטב"א.

 

 , רש"ש והון עשיר.וסנדליו, עי' מפרשי המשנה למה מנאם בפני עצמם

 

קטו' מה -היה לו מין אחד וכו', עי' חי' הגרי"ז מה שדקדק מכאן, ועי' מחלוקת ראשונים ב"מ קיד

 יו לו כלים כלל, ועי' זבח תודה.הדין בלא ה

 

, ועי' קר הערך , ע"ע ימקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו עי' תויו"ט על המשניות מש"כ בבאור הלשוןה

 יומש"כ בחילוק שבינו לבין חייבי ערכין שמניחין לו תפילו

 

 
 

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

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


