
 תשעט'ד' סיון  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .נא בכורות
מנחת חינוך קה' ד', צריך להביא דווקא מטבע של כסף? עי' רש"ש מט: חוץ מן השקלים, ואי 

 אם הוא מה"ת? עי"ש ת' קצ'.ליתן שוו"כ שאין  , ומהואגרות משה יו"ד ח"א קצא'

 

 .כוריםראשית בי ן וכו', חייב ליתן וכו', ובנו אינו פדוי, ועי' יד דוד דא"כ למה חייב ליתן, ועי'כתב לכה

 

וה"ח קצ' ו' קדש בו, ובקצברשב"א קידושין ה. הוכח ממשנתינו דשטר התחייבו אינו כסף לקנות ול

ר"ש סי' ה' את ב', הוי ממון? עי' חי' ר" שקאפ שם סי' ה', וחי' ה קרא שלא הקשה דהכא בעי לז

 ה"ל ח"א כב'.שין, ועי' ב"ח מש"כ דמהני בקידוהי"ש בקצווע

 

 יהמפריש פדיון בנו וכו', חייב באחריותו, בתויו"ט הקשה למה לא הביא הרמב"ם דין זה, ועי' ש

 .מא כן מסברא?ולא ני, ועי' מהריט"א סז' ג' דהקשה למה בעי לזה קרא למורא

 

פוסק כדעה כלל ופרט, והרמב"ם ביכורים יא' ו' פסק כרבנן, וקשה הא בכל מקום ורבנן דרשי 

 "א פא' א'.דדרשינן בריבוי ומיעוט? עי' תויו"ט, נודב"י מהדו"ת יו"ד רג', מהריט

 סק"ב ובמהריט"א הנ"ל.עי"ש פלתי  ז' מה שהקשה לדעת הרמב"םד' פיו"ד וע"ע פר"ח 

 

או שהוכיחו מכאן דמכירת שטרות מהני מה"ת, ועי' ד"ה יצ ד: ת וכו', עי' תוס' שבועותיצאו שטרו

 תומים קצוה"ח ונתיבה"מ סו' סק"א.

 

ה כדעיל דבכ"מ פוסק כדדריש בריבוי כ"פ הרמב"ם עבדים ג' ט' וקשמרצע מיוחד של מתכת, ו

 ומיעוט? עי"ש במל"מ.

 

ה אופנים שיכלנו לבאר את המשנה ביא כמשה ולא בהקדשות, פשיטא וכו', ועי' מהריט"א פא' ג'

 בלא לשנות הגירסא.

 

 ע"ב

 ו.ליישב דברי בשכתתוד"ה אמר עולא, בקושייתם, עי' שו"ת דברי חיים חו"מ א' א' מה 

 

בשטר, עי' פרש"י, ועי' טז' שה' סק"ג, ונתיה"מ סו' א', מנחת חינוך שצב' ח', דין שמא יאמרו פו

הבן מלבד הפרעון יש גם מעשה הקנאה לכהן, דיון פכתב דב  ח'ובקונטרס חי' הגרי"ש כהנמן 

 לשון הרמב"ם עי"ש.והוכיח כן מ

 

ם בנו כהני ה שנתנו לעשרה כהנים בב"א יצא, ובתוספתא ו' ד' איתא דאם נתן חמש סלעים לחמ

, ועי' פנים יפות "ש ענת פענח תרומות א' א' דנחלקו אי בעי לכל כהן שיעור סלע פדוי, ועי' צפ

 .כמ"ש רש"י  בעי שיניח לפניהם חמישה סלעיםמהני אלא  לאבנתן סלע לכל אחד ' מז' ש במדבר ג

 

בזה אחר זה יצא, ואי איירי לכהן אחד או לכמה כהנים? עי' רש"י וברמב"ם יא' ז' עי"ש במהרי"ק, 

 .פתחי תשובה שה' י'ח', ועי' ריט"א פא' מהועי' 

"ת יו"ד מנ"ח שצב' י', ועי' הר צבי שוואם נתעכלו המעות עד שהשלים? עי' מהריט"א הנ"ל ו

"מ להחזיר, ועי' אור שמח . שרצה להוכיח מזה לנותןצלכהן סלע אחד חמש פעמים במתנה ערמז'

 .ביכורים יא' טז'

 

כהן המסייע? עי' תוד"ה הלכך, ובבאור הגר"א שה' ס"ק  ואי יש בזה משום וכו', יה מנהגוך הוכ

 פענח ברכות יא' יג'.יב', ועי' חזו"א מעשרות ח' ה' וצפנת 

 

זכיה חנ"א כו', הילכך אין בנו פדוי, ואם לא יחזירם אי יהני? עי' רש"י, ועי' מגמרת ויהיבת ולא 

מה שהקשה עליו,  מדברי הרמב"ם ביכורים יא' ח', ועי' מהריט"א פב' א' מה שדקדקומתנה ח' 

 מנ"ח שצב' ז'., אבנ"מ מג' א' ל ה מועלת בפדה"ב עי' מחנ"א הנ"עי"ש עוד, והאם תפיס

 

מה להלן יורשים חייבים וכו', והמקור לזה שחייבים בעולת ראייה, עי' פרש"י, ועי' שפ"א מה 

שהקשה עליו, ועי' רמב"ם חגיגה א' י' דרק בהפריש מחיים צריכים להביא, עי"ש כס"מ ולח"מ, 

 .וקה"י חגיגה ג' שם אבי עזריו ועי"ש ספר הליקוטים בשם הפר"ח, שפ"א, אור שמח
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