
 תשעט'כג' אייר  בס"ד

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

 באותיות כאלו הנושא המרכזי מסומן /השאלות                      .מא בכורות
את הבכור? עי'  ומין להתירלזה אף שלא הוו מ ואלו שאין שוחטין עליהן, לא במקדש וכו', והטעם

 ' חי' הגרי"ז לעיל לט. מרכה"מ וחזו"א כה' יז'.מ ב' ח', ועירמב"ם איסו"

 .והאם בדיעבד הורצה? עי' פיה"מ לרמב"ם, ובאבן האזל על הרמב"ם בהלכות

 

וטורי אבן ר"ה י., ושיעורו: עי' רמב"ם עי' רמב"ם הנ"ל, תוס' ב"ק קי. וביד דוד שם, ? זקן, ופסולו

יד' ובלח"מ -עי' רמב"ם מעה"ק א' יא אם יש חילוק בין זכר לנקבה?, והאיסו"מ ב' ו' ובמל"מ שם

ול זקנה בפרה פסהאם יש במשניות א' א' מחלוקת  שם , ועי'פרה אדומה א' א' ובמל"מ שםשם, ו

 , וע"ע בזה במשנת אברהם.אדומה עי"ש רמב"ם ור"ש 

 

 סולו, עי' רמב"ם ביאמ"ק ז' יב' ובאור שמח שם, וע"ע משנת אברהם.חולה, טעם פ

 

בירו בבושם וכו' אי רשאי לעבוד? עי' רמב"ם ביאמ"ק ז' יג', ומקורו מהגמ' ומזוהם, ואי יכול להע

 שיטת רבי יונתן שם, ועי' חידושי הגרי"ז.ובות עה. עי"ש שיטמ"ק וכת

 

 למה לא הזכירם?ו ושנעבדה בו עבירה, ועי' מהריט"א נח' א' אי מוקצה ונעבד בכלל זה

 

 "א ועי' עולת שמואל.ל דברי הגרתלתא הוו, עי' חזו"א כה' כ' מה שהעיר כאן ע אלא

 

דמצרים יבש מבפנים ולח מבחוץ, עי' רש"י ותוס' אי זהו באור לגרב או שחין, ועי' עולת שמואל, 

 .קרא כא' כ' וברא"מ שם ובשמות ט' ט'"י עה"ת ויוע"ע רש

 

עי"ש כמה  בפסול חולה זקן ומזוהם, עי' משנת אברהם שדן אט הוי מדין מום או פסול מחודש?

 בזה, ועי' חי' הגרי"ז. נ"מ

 

נס, עי' תוס' ב"ק מא: ד"ה על פי, ועי' חי' רבי על פי בעלים, עי' פרש"י דאין סוקלין דהוי מודה בק

 שלמה ב"ק סי' ט'.

 

ח"א מג' ו' ומשנת  עי' דרשות שונות בזה בתמורה כח: וחולין כג. עי' בה"למן הבהמה וכו', ו

 פנ"י, ועי' שיטמ"ק.ם במהדו"ב ובהמה וש, ע"ע תוס' ב"ק מ: ד"ה ומן האברהם

 

, ומהו מן הצאן, עי' תמורה כט. שמביא את הלימוד באו"א, עי"ש תוס' והגהות הגר"א א'

 הראב"ד. שהביא בשםרי מה המוקצה? עי' ע"ז כב: ברש"י ובתוס', ועי"ש מאי 

 

 בשלמא טומטום וכו', עי' רש"י למה לא יקריב, ועי' ראשית ביכורים למהלא מהני תנאי.

חר, עי' מל"מ אישות ד' יא' ובמרכבת גדר פסולם, עי' רמב"ם איסו"ג ג' ג' שכתב דהרי הם כמין אב

 .שמח על הרמב"ם איסור מזבחועי' אור  המשנה שם,

 

 ע"ב

 , ועי' עולת שמואל.צפה איתן איך שיישב את דבריו, עי' מ"ה אילימאתוד

 

הרי"ט יו"ד א' מתי מקשים כן, ועי' ע שו"ת מ"וס' וברש"ש, ועעי' תוואתי קרא למיעוטי ספיקא, 

 , ועי' תורת חיים חולין כב: וערוך לנר נדה לח:.כבת המשנה אישות ד' יא'מר 

 

וביבמות פג. תוד"ה  ם? עי' תוס' נדה כח. ד"ה אמר ר"נמהו הגדר לדבריהלעולם רבנן בתראי, ו

רא"ש סי' ח'  "ש ביכורים ה' ד',ב בשם עצמו ובשם הרמב"ן, ע"ע ר, ועי"ש ריטב"א בע"הלכה

ומעדני יו"ט צ', מהריט"א נח' ב' ויש"ש יבמות פ"ח לב', ועי' רמב"ם וראב"ד שופר ב' ב', ושו"ע 

 או"ח תקפט' ד' ומג"א ב' ועי' גליון חת"ס

 

. 
 

 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


