
 תשעט' ב' תמוז בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .יטערכין 
ק שיל"ע לפי איזה משקל נותן, ועי' מעשה חושב וזבח תודה , עי' שיטמ"עלי וכו' האומר משקלי

 ובשי' הגרמ"ד.

 

ערכין ב' ז' למה לא אזלינן בתר הלשון להחמיר, ועי' הפלאה שבערכין ח"מ ל ועי'  וכו',דאמר רחבא 

 ומעשה חושב.

 

תילתא וכו', עי' דברי מלכיאל ח"ד נח' מה שרצה לדקדק מכאן לענין דבר תרי  דבתר דשקלי שדו

 שבמנין שמוסיפין עליו, ועי' הפלאה שבערכין בגמ' ובתוד"ה שאמר.

 

, ועי' פיה"מ לרמב"ם ובחי' הגרי"ז מה שדקדק מדבריו, ע"ע בהל' ב' ז' ושם ם חשוב א וכו'אד ואם 

 ברדב"ז ועי' זבח תודה.

 

גיא בנזיר ז: וברמב"ם שם ג' ח', מאש וערך דל, וע"ע בסועי' מוצל ו תוד"ה הוא, עי' מה שהקשו,

 עי"ש לח"מ ובאור שמח.

 

 ל מאש.ברש"י ובתוס', ועי' מוצ, פירושו עי' איבעיא להו עומדי מהו

 

 ע"ב

, ולהלכה תיקו, עי' רמב"ם )בע"א(, ועי' מוצל מאש  רש"י ותוס'פעי'  וכן כל הספיקות, רוחבו מהו,

 .ועולת שלמה ובמעשה חושבולחם משנה שם ף משנה סערכין ב' ח' בכ 

 

דו וגם את בשר החמור למים אחר למה צריך להכניס גם את י תוד"ה ושוקלעי' מביא חבית וכו', 

 ' יוסי ור"י.תב בזה ובבאור מחלוקת רמה שכ ועי' מוצל מאש ,שמדתן שווה

 

עד האציל, ולעיל במשנה כתב עד המרפק, עי' רש"י ותוס' על המשנה,תוס' מנחות לז. וחולין קו:, 

 רש"י שבת צב. ועי' הפלאה שבערכין.

 

 שיטמ"ק כאן. עד הפרק, עי' רש"י ותוס' בחולין קו: כמה שיטות מהו עד הפרק ועי'

 

ועי'  כאן, ודעת הרמב"ם עי' בפיה"מ ? עי' תוס' שבת צב. ומנחות לז. ועי' מוצל מאשת, מהוי רקיבו

 , ומה שהביאו מו"מ זה כאן, עי' הפלאה שבערכין ומעשה חושב.ערך דל 

 

יה לחליצה? ועי' סוכגייתינו יכל להקשות מראבהפלאה שבערכין הקשו דבלא ו והא גבי חליצה וכו',

 ש.תוד"ה רגלים ובמוצל מא

 

 "ע קסט' לד'.ס' ועי' צאן קדשים ובית שמואל אבהחלצה מן הארכובה וכו', עי' רש"י ותו

 

שאני התם דא"ק מעל רגלו, ובמעשה חושב הביא שמקשים למה לעיל לא תי' דכתיב על ידך?, עי' 

 תירוצו.

 

מריז"ה , ועי' חי' ן וכו' עי' רא"ש בשיטמ"ק מה שהקשה ותי' בדמיון הקדש להדיוטאומד של נזיקי

 ובכתבי הגרי"ז מה שכתב לתרץ קושייתו באו"א.)עי' חי' רח"ה טו"נ ה'( 061עמ' 

 

תוד"ה, עי' בדבריהם מה שהקשו על שיטת רש"י, ופירשו כל הסוגיא באופן אחר, עי' מוצל מאש 

 "מ קיד. למה בעי קרא לאבר שהנתלו"ב, עי"ש., ועי' תוס' בבכל דבריהם

 

 חי' הגרי"ז.עי' וכו', עי' הפלאה שבערכין מה שהקשה,  ןאמדוהו אומד של נזיקיבעי רבא 

 

מה שתירץ על  עי' רשב"א מגילה כג: הם ב"ד שקול? תוד" ה או מה שהקשו איך מהני עשרה הא

 ערך דל., עי' הגהות הרא"מ, אבי עזרי ערכין ח' ב', שפת אמת ושם , טורי אבןקושייתם

 

 מכאן על התוס' לעיל יח. ועי' חי' הגרי"ז.הקשה שביני וביני, עי' מעשה חושב מה  או דילמא שבח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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


