
 תשעט'ה' סיון  בס"ד

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

 טיוטא בלבד, דף מוגה ומורחב ישלח בהקדם                        .נב בכורות
לגבי מלוה? עי' תוד"ה ולא, ועי' ב"ב קכה: וברשב"א שם, ועי' חי' ר"ש ב"ב בראוי כבמוחזק, ולא ו

 כז' א' בבאור מחלוקתם.

 לגבי שאר בעל חוב אי גובה מן הראוי, עי' רא"ש סי' יא'.

עי' כתובות נא.  האם מהני גם לגבות מן השבח,  בענין תקנת הגאונים לגבות מן המטלטלין,

 תוד"ה ממקרקעי, ועי"ש ברא"ש וברעק"א, וע"ע אבני מילואים ק' סק"ה.

 

במפרשים ב"ב ' תו בראוי, ועיתוד"ה ולא, הקשו למה לא הזכיר נמי בעל שאינו נוטל בירושת אש

 קכה: רשב"ם רמב"ן ר"י מיגאש ויד רמ"ה.

 

 ולא היבם, ועל איזה ראוי קאי?, עי' פרש"י, ועי' רמב"ן יבמות כד:, ע"ע אור זרוע תרמב'.

 

ולו משפט הבכורה וכו', ואיך הלימוד? עי' רש"י כאן ורשב"ם ב"ב קיא: עי"ש ביד רמ"ה ועי' 

 רי"פ לרס"ג ח"ג פרשה כח'.מהריט"א פב' ד', ובפי' הג

 

ואינו נוטל בשבח וכ', ובענין חלק בכור בנכסי אביו קודם חלוקה, עי' ב"ב קכו., ועי"ש יד רמ"ה 

 ומה שהביא מדברי הרי"ף, ועי"ש שיעורי ר"ש קכג: אות מג'.

 

בעל חוב גובה את השבח, והקשה הרמב"ן ב"ב קנז. האך ישעבד המוכר שבח זה לבעל חובו אחר 

שלו? עי'רא"ש ב"מ פ"א לח', ועי"ש חי' הר"ן, ע"ע יד רמ"ה ב"ב קנז:, חי' רח"ה מלו"ל יט' שאינו 

 ב'(.-ח', וחי' הגר"ש שקאפ ב"מ טז' )וקונטרס השעבוד ד' א

ומה שגובה מיורש אע"פ שאין לו על מי לחזור? עי' תוד"ה והאמר, רא"ש ב"מ פ"א לט' וריטב"א 

 ם שיף ופנ"י.שם, וע"ש תוד"ה בעל חוב והמרש"א מהר" 

 

מקולי כתובה שנו כאן, ועי' קצוה"ח לט' א' מה שדקדק מכאן מתי חל חיוב זה, ועי' שיעורי ר"ש 

 ב"ב קלא. אות קיד', ועי' קוב"ש ב"ב תמו'.

 

ירושת רבא אמר אפילו דבין יבום לחלוקה נמי לא שקיל, ועי' מרדכי ב"ב תקעו' על מה קאי על 

 אחיו או על חלק אחיו בנכסי אביהם, ועי' חי' ר"ש ב"ב סי' כו' ד'.
 

 ע"ב

לאתויי שבחא דממילא, בסברא לחלק בינו לשבח הבא בידיים עי' שיעורי ר"ש ב"ב קכד. אות נד', 

 וע"ע תוד"ה לאתויי ובאבן האזל נזקי ממון ז' יב'.

שבלים נוטל פי שניים, ועי' בשיטמ"ק ב"ב קכד. דן האם בקרן שהשביחה כמו שחת ונעשה 

 נתיה"מ רעח' א', ושואל ומשיב מהדו"ק ח"א ריא'.

 

מתנה וירושה לא, ועי' מרכה"מ שמו"י יא' יט' דלכאורה מפורש בקרא דמתנה חוזרת ביובל, ועי' 

 יוסף אומץ סי' סא'.

 

 מתנה קרייה רחמנא, ומה שבעי קרא ולא סגי בזה דלא הוי מכר, עי' ראשית ביכורים.

 

ים שחלקו וכו',עי' כל הסוגיא בגיטין מח. ובתוס' שם, עי"ש פנ"י וחת"ס, ושאגת אריה סימן האח

 צ', וסדר החלוקה לאחר שמחזירין עי' רש"י כאן ושם, ועי"ש מהרש"ל ופנ"י.

 

ואי קסבר ירושת הבעל דרבנן וכו', ואי ניתן להוכיח מכאן לגבי הפקר אי חוזר ביובל? עי' עולת 

 ובץ שיעורים כתובות שב'.שלמה ערכין לא: וק

 

וקוברין אותו על כרחו,ולגבי מקום אבותיו בביהכ"נ אי יכול למכור, עי' מרדכי ב"ב תקע' ועי' רמ"א 

 חו"מ קעה' נג'.

 

 משום פגם משפחה, ומהו הפגם? עי' רשב"ם ונימוק"י ב"ב ק:, ועי' אבקת רוכל קיד'.
 
 

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


