
  חולין כב. ,"דבס

 ט"יבישע בלא"יש
 ומ"מ  "לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת

 

 " מראי מקומות"
עי' זבחים סד: תוד"ה שהקשו למה שם לא הקשו כנ"ל, ועי' פי' הרז"ה לקינים  מאי קאמר וכו',

 .כב:, ובחק נתן שם
 

ן סה: שמותר להבדיל?, עי' רמב"ן ר" במה שהקשו מר"א בר"ש בזבחים :)תוד"ה ואינו )כא
 ורשב"א.

 

 בדרשא בין ר"א בר"ש לת"ק, עי' ר"ן ראש יוסף וחסן ישועות. בבאור המחלוקת
 

יתה לפניהם לחלק בין רעו' הגירסא שה ועי' שו"ת הרשב"א ח"א כדי נסבא, מביום צוותו נפקא?
ולכן גרסו כדי נסבא כמו שהוא לפנינו, ועי' אור שמח מעשר שני ז' ג'  עולת העוף,חטאת העוף ל

באור שמח, יקל' הזה טשמבאר החילוק ביניהם, ועי' מה שמובא בהקדמה למקור ברוך על ה'ש
 .רפה' ועי' שואל ומשיב קמא ח"א

 

 ע"ב
 מנין יודעים בשלב זה שתורים ממעט קטנים. מה שהוסיף מלא הרועיםעי' בתוד"ה ומה 

 

י מבואר דהק"ו להכשיר בדיעבד, עי' ראש יוסף, ועי' תוס' וראב"ד וברש" ומה בני יונה וכו',
 .בשיטמ"ק

 

עי' באור הגירסא בגמרא, בדברי הרש"י, ועי' רמב"ן ורשב"א גי' אחרת, ועי'  ט וכו',לא לישתמי
 שיטמ"ק

 

 ומהו, עי' רש"י וראב"ד בשיטמ"ק. פרט לתחילת הציהוב וכו',
 

וטעם הפסול עד אז כתב רש"י מפני שהם מאוסים, ובמנחת אברהם על התו"כ ח"ב  משיעלעלו,
, יח כתב דיש דין כל צפור כנף, וכן דקודם לכן אסורים באכילה, ובעינן מ'משקה ישראל'-עמ' יז

: דהוכיחו מכאן דאין חסרון מחוסר זמן בעופות, והטעם יש שבארו כיון שאינו ועי' תוס' יומא ז
 לידה, אלא יוצא מהביצה.-בר

 

ק יד' ה שהביא ליד כהן, הקשה המל"מ מעה"במה שכתבו בתי' השני, שיצא במ תוד"ה והביא,
לשם חובה, כ"ש הכא שלא נזבח ם גם הזבח שנזבח שלא לשמו כשר ולא עלה לבעלי הריה' 

, עי' צל"ח בתוס' ועיני אברהם שם ברמב"ם, ובטהרת הקודש זבחים ב. מחלק בין היכא כלל?
שהקרבן בעולם כהכא לבין היכן שכבר הקריב כמו בנזבח שלא לשמו, וכעין זה כתב בדבר 

י"ז לחלק בין חיוב הנדר שפקע משעה שהגיע ליד אברהם ח"ב ג', ועי' שחיטת חולין בשם הגר
 .ק יד' ה'קע רק משהקריב, ועי' אביעזרי מעה"כהן, לחיוב האחריות דפ

 

רש"י לכאורה לא עי' ברש"י ובתוס', והנה פי' של וביאור הדבר  איצטריך קרא למיעוטי ספיקא,
 יתיישב לדברי הרמב"ם שכל ספק דאורייתא מדרבנן לקולא?

 ותי' בתפא"י  דהכא שנתחייב מחמת נדרו לא יצא יד"ח בדבר המסופק, ועי' לב אריה.
 

 .הקשו מכמה מקומות דבעי קרא למעט ספיקות, ועי' רמב"ן ושיטמ"ק תוד"ה איצטריך,

 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 צחות והארותלהנ

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י

 


