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 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                        .נט בכורות
תוד"ה במחשבה מה שחילקו בין מדומע לטבל לענין  לענין תרומ"ע במחשבה בשבת, עי'

הרי בשמים ח"א קי', ראשית ביכורים כאן, וטיב גיטין תרומהבשבת, וביאור החילוק? עי' שו"ת 

שם לא., ע"ע שער המלך תרומות ד' טז', רש"ש שם בגיטין, אפיקי ים ח"ב כא', ובית יצחק 

 אבה"ע ח"א ו' יב'.

 

עי' רמב"ן וריטב"א גיטין קור לזה, מנין המ באומד ובמחשבה, עי' רש"י ותוס'אף תרומ"ע נטלת 

 ני ארץ.ובמעד ג' י' רדב"ז תרומות לא., וע"ע 

 

ראיה מקידושין מא: עי"ש ף ומה שהביאו רשה במחשבה, עי' תוד"ה אלהלכה האם ומתי מהני הפ

ובמנ"ח שצו' ב', וע"ע תוס' בחולין ז. רשב"א, וע"ע רמב"ם תרומות ד' טז' ושם במהרי"ק והכס"מ, 

, ודבר אברהם ח"א בשם ר"ת ונראה דפליג אתוס' דהכא, עי' שער הלך תרומות ד' טז' ירהתד"ה ו

 .טז' ד'

 

תוד"ה ואם של מעשר, למה נחשב דבר הנדור, ועי' מנחת  וש, עי' נדרים יח:אליו הוא קדעשירי מ

כז' ז' שדן אי  , ועי' חזו"אחינוך שס' שדן לגבי שאילה וקטן אי יכול להפריש מעשר בהמה לפי"ז 

 כשהבעלים ממאנים גם יקדש מאליו.

 

ם תרומות א' ג' שהביא מכאן הוכחהנ תורת זרעי  , ועי'קודש קרייההוא דלא קרייה ודלמא עשירי 

 .עי"ש  ב' דינים יש במעשר בהמה-ליסוד שלו ד

 

 דאחוי עילוה, ומה גדרה כדיבור או מחשבה? עי' חזו"א כז' ח', וצפנת פענח איסו"ב א' ג'

 

בכורות  רמב"םבו ,בזהו , המנויין נפטרטרו במנין הראוי, פי' דאולי אע"פ שאינו קדוש ודלמא דאפ

ח' ח' כשהביא להלכה זו כתב את ב' הדברים, וקשה למה הוצרך לזה? עי"ש אור שמח, ובראשית 

 .ים כאןרביכו

 

 ע"ב

במעשר בהמה יפטרו שאל יפיקי ים ח"א מג' שדן אי לדעות שניתן להמנין הראוי פוטר, ועי' א

בהמותיו עד ט'? עי"ש מה  למה לא יפטר כל אדם שימנה השאר במנין הראוי, ועי' חזו"א כז' ו'

 .'שכבר עבר'שייסד בגדר 

 

 יכי תמצית אלו.היו לו ארבעה עשר טלאים וכו', עי'' חזו"א כז' ו' כמה דקדוקים על ה

 

 רש"י ד"ה אבל, הביא ב' ביאורים, עי' בחזו"א הנ"ל הנ"מ ביניהם, ועי' מים קדושים.

 

ועי' מכתבי תורה , ה יותר מהמשנה לעיל נד:אלא כונסן לדיר וכו', ועי' חזו"א כז' ה' מה החידוש בז

 .בער רסג' רסה'ו'צאגאלר

 
 

 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


