בס"ד ,חולין מה.

"ישיבישע בלאט"
"לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת ומ"מ
"מראי מקומות"
נקבה כנפה מצטרפין לרובה ,ויל"ע אי מה שבין הנקבים גם מצטרף? עי' ברש"י תורת חיים ור"ן,
ועי' ברא"ש ס"י שלמד שגם לדעת רש"י מצרפים בנקבים שיש בהם חסרון ,ועי' ב"ח סי' לד'.
בעופא מאי ,ביאור הספק עי' ברש"י ,ועי' רא,ש מה שלמד בדעת הרי"ף.
נפחתה כדלת ,עי' פרש"י ופי' הרי"ף ,ושניהם הובאו להלכה בשו"ע לד' ס"ה.
אנסה עצמה מהו ,עי' רש"י ותוס' ,ועי' מהרש"א ,ועי' ט"ז כ' ג' למה נטו התוס' מפרש"י.
ניקב קרום של מוח ,בבאור הדעות השונות בזה עי' בערוך השולחן לא' א' ,ועי' רמב"ן ורא"ש ,אי
צריך שינקבו שניהם או חד מהם ,ועי' ב"י וב"ח סימן לא' ,ולהלכה מחמירים גם בניקב העליון לבד.
בהבדל שבין נקב במוח לנקב בריאה ,עי' לקמן מו .תוד"ה אינקיב ,ועי"ש רמב"ן ור"ן.
להלכה כאיזה לישנא פוסקים? עי' ברא"ש שהביא השיטות השונות ,ובבאור דעת הרי"ף עי'
מעדני יו"ט פ' ,ועי' ב"ח וערוך השולחן סי' לא' ,ודעת הרמב"ם עי' פ"ו ה"ג בכס"מ ותפארת יעקב.
ע"ב
בדק בעופא ,בתויו"ט כתב דבעוף כו"ע מודים דניקב העליון לבדו שאוסר ,ועי' יד אברהם לא' א'.
לבית חלל קטן או לבית חלל גדול ,ובבאור המציאות עי' ברשב"א ,ובפיה"מ לרמב"ם,ועי' תפארת
יעקב אי פי' זה פליג על רש"י.
דופני הריאה ,עי' פרש"י ,וזה מה שנקרא היום 'אבי העורקים' ,ולרמב"ם ו' ה' זהו מה שנקרא
היום 'עורק הריאה' ,ועי' טוש"ע לד' שהביאו ב' הדעות ,ועי' באור הגר"א שם.
תלתא קני הוו ,עי' פרש"י ,וקשה מהמציאות דאינה כן ,עי' שיחת חולין ,ועי' רמב,ם ז' ג' ,ו-ו' ח'
האם הכוונה גם לסמפונות הכבד והריאה ,עי' תורה"ב ב"ב ש"ג.
חוט השדרה ,ומה דינו בנסדק? עי' רמב"ם ט' א' דאינו טריפה ,עי' ב"י וב"ח סי' לב' ,ובפר"ח שם
סק"ב כתב דהוא טריפה.
תוד"ה נתמזמז ,במה שהקשו ,עי' תורת חיים וחת"ס שתירצו דבריהם.
עד בין הפרשות ,ופי' עי' רש"י ,ועי' רמב"ם ט' ג-ד ,ועי' מה שנכתוב לקמן מו. .

לע"נ הג"ר חיים בן-ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'
להנצחות והארות  ,0527652935או  7652935@gmail.comלקבלת הדף במייל
שלח בקשה לכתובת זו ,והדף יישלח אליך בל"נ מידי יום.

