
 תשעט'ט' תמוז  בס"ד

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

 טיוטא בלבד, דף מוגה ומורחב ישלח בהקדם                          .ערכין כו
, ועי' חיבת הקודש מאי שנא ממנחות עד. ששם לא חייש אמר אביי סכינא חריפא מפסקא קראי

 אביי לטענה זו.
 

ם ו, עי' רבינו גרשמה שהקשה ש"י ובמעשה חושבפר, עי' באור הקושיא לר"ש וכו',אילימא לר"י ו

 שיעורי הגרמ"ד.איך שפירשו את הקושיה, ע"ע זבח תודה ו ושיטמ"ק בשם הרא"ש
 

 , ומה קס"ד? עי' נזר הקודש.יכול יחזור לגזבר שלקחו ממנו ת"ל וכו'
 

 גרשום עולת שלמה ושי' הגרמ"ד. עי' רבינו דנקט דווקא גאלה אחר?, והא וגאלה אחר וכו'
 

 , עי' תירוצו., עי' שיעורי הגרמ"ד מאי קס"ד הלא פקעה זכותם?יכול תחזור לבעלים הראשונים
 

ומדבריו דנו האחרונים האם זוכה בשדה הפקר חשיב שדה אחוזה, )עי' חזו"א  רש"י ד"ה דהא,

 ם קדושים.בכורות כז' א', שיעורי ר"ד ב"ב קיב.( ועי' שיעורי הגרמ"ד, ומי 
 

ועי' מוצל מאש שמסתפק באופן שיצאה לכהנים ומכרה הכהן לבעלים  דלא יהבי בעלים דמי וכו',

 הראשונים וחזרו והקדישו וגאלה דאיכא את שתי הסברות, מה דינה עי"ש.
 

 ע"ב

 צפנת פענח ערכין ד' יט'.ברש"י, ועי' מעשה חושב, וב ביאור הספק עי' בעלים ביובל שני וכו',
 

 עה"ת כז' כב', ומל"מ ד' כו'., עי' רש"י שדה מקנהכד"ה רש"י 

 

קוב"ש ב"ב איך יחול ההקדש בתחילה,  ע"ע קה"י ז' ו , ועי' אור שמח עבדים ד' ה'כשדה אחוזה

 .רצג'
 

ורמב"ם ד' כו',  ,איירי רק באופן שגאל אחר, עי' תויו"ט, מוצל מאש לכאורה כתבו ד תוד"ה שדה

הטעם לפי שאינה שלו, עי' מנחת חינוך שנה' ט', ו בלא גאל אחר,בהמשך דאיירי גם  ועי"ש מש"כ

 וקובץ תשובות ח"א רמב', ועי' שיעורי ר"ש גיטין מח. שלח' ,אבי עזרי ד' א'
 

 .עשה חושבשפ"א ומנ"ח שצה' ט', ובזבח תודה, עולת שלמה ומעי' פרש"י ועי'  וגואלין לעולם
 

, עי' שעורי ר"ש גיטין שם שלט' ודברות משה אינו יורש כלוםבמיתת אביו כתב ש  רש"י ד"ה רבי

 כז' קנז'.

עי' גיטין מח. ובתוס' שם, ועי' תורא"ש ושיטת הרמב"ם עי' יש"ש  בדין קנין פירות כקנין הגוף,

 .ב"ק פ"ה מו. לח"מ זכיה יב' יג', וברכת הזבח, שאגת אריה צ' פנ"י וחת"ס שם, ועי' עולת שלמה
 

 י משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'ציון בה"ג רב-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


