
 תשעט'ה תמוז  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .כבערכין 
 .ורש"ש  שום הקדש שישים יום, עי' פרש"י, ועי' הגהות הגר"א חק נתןו

 

 .כר"י  כר"מ או כרבי יהודה, ועי' עולת שלמה למה לא פשוט

 

"א מה הדין לגבי הקדש, ועי' תשובת רה"ג תשפה' מה בשני ובחמישי שישים, ועי' חק נתן ושפ

 שיש לדקדק מכאן לגבי הכרזה בשבת, עי' מ"ב שו' נג' ובשעה"צ שם.

 

רב אסי אמר ריבית ה לו להזכיר זה, הרי כבר אורה למומר או לשטר שיש בו ריבית וכו', ולכור"י א

 , ולהלכה עי' רמ"א קי' א' ושו"ת מהרי"ט ח"ב חו"מ ב'.עורי הגרמ"ד אוכלת בשם, עי' שי

 

זימנין דלא ספקה, ועי' שפת אמת במה נחלקו, וע"ע אבני מילואים ע' סק"ג מה שהביא מכאן 

 .דיהי ראיה לדעת הרמב"ם דמחשבין מעשי

 

 .צג'ג' קדברי רב אסי גופא, ועי' שואל ומשיב מהדו"ק , הקשו למלא שאלו מתוד"ה תנן

 

ט ח"ב עי' רמב"ן ב"ב ה. שהקשה למה לא מתרץ הכא שאיירי במת בתוך הזמן, עי' תי' ובמהרי"

 , וע"ע שפת אמת מה שהקשה איך יכולנו להעמיד.חו"מ ב'

 

"ז "ע חי' הגריוברבנו גרשום, עי' הפלאה שבערכין, ועבבע"ח עכו"ם מי ציית, ביאורו עי' ברש"י 

 לנו לתרץ והערות להגריש"א.בשיעורי הגרמ"ד, וע"ע שפ"א מה שיכ ו

מלו"ל יב' א', ובראב"ד שם מה וכח מכאן דלא כוותיה, עי' מ"מ שם בה"ב, ובשו"ת עי' רמב"ם 

 מהרי"ט ח"ב חו"מ ב'.

 

ועי' באחרונים שהקשו כמה אופנים שיכלנו להעמיד בריבית מי שבקינן, א אי דקאכיל ריבית

 הנ"ל.שיב מאל וובשוראל בהיתר, עי' שער המלך מלו"ל ה' יד' ושפ"א ליש

 

 מי שבקינן מזוני וכו', עי' קרבן אשם מוצל מאש ומעשה חושב.

 

וף, ובאור הסברא בזה, עי' רש"י כאן ר"ן כתובותק:, נן לה מעיקרא מיזדקקין לה לבסכיון דאיזדקקי 

 שו"ת צט'.ומהר"ח אר זרוע 

 

, ועי' ה"מ שם סק"א"ע תומים קי' ב' ונתי בבעל חוב עכו"ם, עי' שיטמ"ק מה שהקשה, ע לעולם

 הגרי"ז. חי'

 

שהקשו דהלא גם לפי דיני התורה מותר לגוי לקחת נים ו, עי' באחרשקול ל אי הכי ריבית נמי לא

 מעשה חושב, תומים קי' ג', ושיעורי הגרמ"ד.רש"ש  ריבית מישראל? עי'

 

קרבן אשם כו', ועי' שיטמ"ק שהקשה דלוקמא ביתומים גדולים, ועי' אין נפרעין מנכסי יתומים ו

 א.הפלאה שבערכין ושפ"

 

נוקמא שכתב לה בפירוש וכו', ועי' שפ"א שהקשה למה לא  ר"מ היאדאמר כתובת אשה בבינונית

 "ש וכו'.את השבח? עי

 

שו"ת  , ועי'"ג ועי' שם ובגיטין מט:, ע"ע שיטמ"ק ורמשום חינא, עי' פרש"י כאן ובכתובות פד. 

 הרשב"א ח"ד מא'.

 

שו"ת הרא"ש כלל ח' ב', ועי' יראים קסד', והמקור עי'  דאורייתא או דרבנן,פריעת ב" ח מצוה, אי 

 "ח קכט'."ת הרדב"ז ח"ב תרי', ועי' חי' הגרלזה עי'רש"י וריטב"א כתובות פו. ושו

 

ולגבי לאו ד'לא תעשוק' עי' ., ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו, ועי' תורא"ש שם בכתובות פו

 דברי יחזקאל נא' ב', וקה"י סנהדרין א'.מנחת חינוך רכח' ד', ועי' 

 

? עי' רבינו גרשום שיטמ"ק בשם תורא"ש ושיעורי שלחוה מתם וכו', ואי התירוצים חלוקים

 הגרמ"ד.

 

 ע"ב

 גא אסוגיא דלעיל עי' שי' הגרמ"ד., ואי סוגיא דידן פלי הב"ע אילימא בבע"ח עכו"ם וכו'

 

 ה ומעשה חושב.למ, וע"ע חשק שרבא אמר משום שובר, בהסבר דבריו עי' רש"י ור"ג 

 

תרומה שער יד' ח"א בדר"י לרבא, עי"ש ובתירוצם, ועי' גידולי "ה תוד"ה רבא, הקשו מאי נ"מ בין ר

מה שהקשה על דבריהם, וע"ע שיטמ"ק בשם הרא"ש עולת שלמה, שפת אמת ושער  סי' א'

 המשפט קי' ג'.

 

בריהם ועי' עולת שלמה, ועוד תירוצים תוד"ה אמר ליה, עי' צאן קדשים וחרק נתן מה שפירשו בד 

 ק שפ"א קרבן אשם והפלאה שבערכין.על קושייתם, עי' שטמ"



 

 .שנט'ח"ב "ת הרשב"א שותובות פח., וריטב"א כאפילו בע"ח נמי וכו', להלכה עי' תוס' 

 

 תוס' )שניהם( ועי' חק נתן.ואם אמר תנו וכו' עי' 

 

 שער יד' ח"א סי' ב'.בכולהו נזקקין וכו', עי'פרש"י ועי' גדו"ת 

 

עי"ש מגיד משנה  אמר נהרדעי וכו', עי' פי' הרמב"ם בסוגיין בהל' מלו"ל יב' ה',אמר רב אשי וכו' ד

 בשם הרשב"א ובשם עצמו, ועי"ש או"ש ה"ו ובגידו"ת הנ"ל.
 

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


