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 ישלח בהקדםומורחב דף מוגה  ,דטיוטא בלב                          .מח בכורות
' רמ"א יו"ד שה' טו' בשם ואיך פודין אותו, עי ת האב והבנים קיימים, בענין בכור יתום מתי מימ

 ' וש"ך בנקודות הכסף, קצה"ח רמג' ז', ומנחת חינוך שצב' ב'מהרי"ל, ועי"ש טז

 

ור הגר"א שה' יז', בא, עי' יון הוא חוב ממון או שהוא מצוות נתינתדנו באחרונים האם חיוב הפד

שערי יושר ה'  ,רים זכיה ומתנה ז', ע"ע חמדת שלמה יו"ד לא' כ', מנחת חינוך שצב' ז'ה אפומחנ

 בדבריהם מה שרצו להוכיח מסוגיין' , ועי'קובץ שיעורים קידושין לוכה', 

 

"מ שפסק כל"ק, ועי' , ועי"ש כסעי' טור יו"ד שה' ב' הלישנות בגמרא, עי' רמב"ם ביכורים יא' כ'-ב

 .וע"ע קוב"ש ב"ב שפה' 'ג-מהריט"א סט' א

 

 ן ביה, ומקור הדין, עי' רשב"ם ב"ב קעד., ועי"ש עוד רמ"ה קעו. אותנכסי דבר איניש אינון ערבי

נים וע רמב"ן שם קעג:, ועי' רא"ש שם סי' מ' ובפל"ח נ', וע"ע רשב"א גיטין נ:, ובאחר, ע"קמח

, אבי עזרי מלו"ל יט' ב', חי' רבי שמואל ב"ק ט' שהקשו על דבריו מהכא: עי' קוב"ש ב"ב תרלא'

 .תכד' יעורי רבי דוד גיטיןשסק"ז, ו

 

ערב יודע שמשקר חייב הערב לפרוע, דכשהלווה מכחיש את החוב וההרמ"א חו"מ קכט' ה' כתב 

, עי' פי' רבינו והקשה עליו הב"ח שם סוף אות ה' מהכא, ע"ע פת"ש שם סק"ו, ונתיה"מ ס"ק כא'

 גרשם הכא, וקובץ שיעורים ב"ב תרלח'.

 

ס ך כללי קים לי, וקונטר א לרב ירמיה, עי' מהריט"א סג' ג', וע"ע ש" חלוקת בין רבהמבבאור 

 הספיקות ו' יד'.

 

תוס' כאן ובב"ק ט. עי"ש שיטמ"ק ר רב אסי האחין שחלקו וכו', בבאור דבריו עי' רש"י ודאמ

 תורא"ש, מהר"ם פנ"י ורש"ש.

 

 ע"ב

ו מלוה ינה על פה, עי' תוס' בע"א ורשב"א קידושין יג: למה אמלוה הכתובה בתורה וכו', ולענין מלו

ע חו"מ קעג' ג'? עי' קצה"ח ורשים אחר חלוקה, עי' שו"יגובה מן ההכתוב"ת, ומה שמלוה ע"פ 

 ים יא' כ' מהדורה ה'.רקח' א', עוניו"ט ק', אבי עזרי ביכו

 

 

של  לא נחלקו בכל בכור שאין לאביו את מלא הסכוםבחמש ולא חצי חמש, ועי' שפ"א למה 

 '."ה ולא חצי, ומהריט"א פא' ח', וע"ע עויו"ט ק, ועי' תודש "החמשת סלעים? ע

 

י לוקח הוא על השדה, ואילו ן וכו', והקשה רעק"א הא התם ודאזאת אומרת שני יוסף בן שמעו

 .מה שתירץ  ספק אולי הגיע לו חלקו?, עי' הכא הוא

 

, וע"ע ש"ך תקפו , עי' קונטרס הספיקות כלל ז' א'מתקפו כהן וכו' ותירצוקשו שה, מה תוד"ה ואם

אמונה בבה"ל ד"ה  ז שם, וע"י דרךורדב"כהן ז' א', אור שמח בכורות ה' ג', ועי' רמב"ם יא' כא' 

 שהרי.

 

שני זכרים ונקבה וכו', ומה שאין מחמירים משום ספק דאורייתא? עי' ש"ך יו"ד קעז' סח' דכל 

ע"ע קונטרס , ה' ז' שערי יושרו ע"ע ישועות יעקב שה' יב',מצוה ממונית אזלינן לפי דיני המשפט, 

ות ה' ג' בהערות על קונה"ס, הספיקות א' ט', הגהות ברוך טעם על הטו"א ר"ה יד. אור שמח בכור

 ועי' מהריט"א עה' א'.
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 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


