
 תשעט'ז' סיון  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .נד בכורות
מהרי"ק, ועי' מראה כתב דרשא אחרת, עי"ש רדב"ז ודגן ודגן מנין וכו', ועי' רמב"ם תרומות ה' ב' ד 

 מות ב' ב'.הפנים לירושלמי תרו
 

? ועי' בת אילנות נמי אסורהומה תירוש ויצהר וכו', עי' פרש"י, ובראשית ביכורים הקשה דהרכ

 דרישה יו"ד רצה' א' ובאור הגר"א רצה' ה', ועי' חזו"א כלאים ג' יא'.
 

 רי חולין פב:, וחזו"א כלאים א' ז', ומקור דינו, עי' תוס' כאן, ורש"י ותוס'במפולת יד, גדרו עי' מאי 

 , מאירי קידושין לט.קידושין לט. ועי' גור אריה דברים כב' ט'

 "מ מאכ"א י' ו'.ולחמ כלאים ה' ב', ט שם, כס"אים א' ט' ותויו"ולענין כלאי זרעים עי' כל

 ה' א'.-, וולענין הלכה עי' תוס' קידושין לט. מנחות טו: רא"ש הל' כלאים ד', ורמב"ם כלאים ח' יד'
 

מות ב' ועוד שכל הגידולים מה"ת עי' מרכה"מ ולדעת הרמב"ם תרו הני דרבנן, עי' פרש"י,

 כה'.-מעשרות א' א' ואור שמח תרומות ב' א', ועי' חזו"א שביעית ז' כד
 

 ע"ב

אפילו חיה, ובמנחת אברהם הקשה דהלא פסולה להקרבה? ותי' על פי התורת זרעים תרומות א' 

 ג' דשני דינים יש במעשה בהמה וכו' עיי"ש.
 

 .מעשר הוי מצוה חיוביתד  שכתב לדון מכאן כו', ועי' חזו"א כז' ג'המה מצטרף ומעשר ב
 

ק מדבריו, ועי' רמב"ם בכורות ז' ב', וחסדי דוד על י ד"ה מצטרף, עי' בכור דל מה שמדקדרש"

 התוספתא ז' ב'.
 

ן ף אמרינא וכו', עי' שבות יעקב אבה"ע יט' למה לגבי מים שאין להם סודשיתסר מיל קשלטא עינ

 ., וע"ע חוט המשולש ח"א ו'ולא יותר  שעד פרסה רואה
 

? עי' רבינו גרשם, וברש"י במשנה נראה היו לו באמצע, ואי יכול לצרף את שני הצדדיות

 שמצטרפות, וכן הוא ברמב"ם ו' ג'.
 

"ם , ולהלכה פסק הרמבאמר רב וכו', עי' רע"ב במשנה ועי' תויו"ט ורש"ש שם, ועי' מנחת אברהם

 "א כז' ד'.ו' ג' כרב, עי' חזו
 

 .לחלק ביניהםתירץ שחלה, ומה ל  צירוף עי' ראשית ביכורים מה שהקשה מדיני

 

 
 

 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

 .םמידי יו ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


