
  בס"ד

 "ישיבישע בלאט"
 "לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת ומ"מ 

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .עד חולין
, והיינו איסור דרבנן, ודעת הרמב"ם מאכ"א ה' ו' שהוא מה"ת אין בהם אלא מצות פרוש בלבד

, וע"ע פר"ח סי' סב' סק"ז, ובפלתי נה' ז', ואור ואין לוקין עליו דהוי כחצי שיעור עי' מגיד משנה

ל האם יהיה מותר להושיט לבן נח, ועי' , וע"ע פלתי סב' ו' ובאחרונים הנ"שמח שחיטה ח' יב'

 רעק"א.

 

 עי' רש"י ועי' מהרש"א ומהר"ץ חיות. אכלו לזה לוקה,

 

 לג', ותפארת יעקב. ? עי' זכר יצחקוהחילוק ביניהם, שחיטה אין עושה ניפול –מיתה עושה ניפול 

 

, עי' פרש"י ובמהרש"א, ועי' בלב אריב שביאר את החילוק בין חי למת אי אמר ר"ח מחלוקת וכו'

 היתירו משום שנשחט בסימני אמו או משום 'כל בבהמה', ועי' תפארת יעקב.

 

ן, ועי' תפארת יעקב שסיכם שבת קלו. פליגי אמתניתין דידדנו אי התנאים ב תוד"ה נפקא,

 מ אין לדמותו לבהמה טמאה שהרי היה לו שעת הכושר, עי"ש.דמ" וברעק"א הקשההשיטות, 

 

ומבואר דהספק גם לפי ר"מ דשמא לא תועיל לו שחיטתו כשהוא במעי אמו,  בעי רב הושעיא וכו',

 ד' סימנים אכשר ביה רחמנא. עי' תוס', ר"ן ורעק"א.-למה לא נפשוט מלקמן ד ובראשונים הקשו

עי' לבוש יד' ו', שבות יעקב ח"א מה', טז' וש"ך כד' ד', פר"ח  זו חלדה? ומה שלא הוי שחיטה

 .ובפרמ"ג שם

 

ד"ה דאיסור שאין איסור  .ובעוניו"ט הקשה לשי' התוס' לקמן קג טן,ב שנוצרה טריפה מן ה

 ש מה שנדחק לתרץ.שייצא א"כ היה לו שעת הכושר, עי" הטריפה חל עד

 

רגל'? עי' לב אריה שרצה להוכיח מכאן שכשרה, ועי' ומה שלא כתב 'שחסרה  בבעלת ה' רגלים,

 תפארת יעקב.

 

והחילוק בין החלב לגיד ולדם, עי' חי' הר"ן וברא"ש סי' ה', עי' מהרצ"ח  קורעו ומוציא את דמו,

 ורעק"א.

 

מ למה בן ט' מת הותר בשחיטת ע דאי חדשים גורמים לפי ר"ויל" א בן ט' חי טעון שחיטה וכו',מצ

 אמו? עי' רא"ש שבעי גם אויר, ועי' רש"ש.

 ע"ב

, ויל"ע מה החידוש בזה הא לא שום היתר שחיטה? תי' קרעה ומצא בה בן ט' חי' טעון שחיטה

 "ס.בתיו"ט שס"ד ד'כל בבהמה מתיר כם בלא שחיטה, ועי' חי' מהרי"ח על המשניות אות ה' וחת

 

, וקשה הא נמצא אחר שחיטה וליכא , פי' דלגבי חלב ודם איכא חודשים ואויראה למיעוטירש"י ד" 

 רק חדשים? עי' לב אריה וחוסן ישועות.

 

, ואי נידון זה שייך למחלוקת לקמן צב: בתלש חלב מבן ט' חי? ע"ש מחלוקת בבן ט' חי' וכו'

 רשב"א ורא"ש יוסף ובר"ן כאן.

 

ד -פסק דבן ט' ניתר בשחיטת אמו, ולגבי החלב פסק שם פ"ז הלכה ג ד'ברמב"ם מאכ"א ה' י

דמבואר דדין החלב תלוי בהיתר השחיטה? עי"ש במגיד משנה ואבי עזרי,  וקשה מכאןדאסור 

 מרחשת ח"א כו' א', פמ"ג משב"ז יג' ב' פר"ח סד' וזכר יצחק סי' לה'.

 

נאות יעקב כב' ו' דבן פקועה הופקע  בבאור הא דבן פקועה גרע ממפרכסת, עי' תוד"ה למיעוטי,

, עי' ובתירוצם השני , מגזה,כ דאין עליו שם בהמה משא"כ מפרכסת, וע"ע אבי עזרי מאכ"א ז' ג'

 רש"ש וחזו"א יו"ד ריד' לדף קכא:.

 

 דרק דם הכנוס בלב השליל בכרת ה' ו'  ם מאכ"א, עי' רמב" המתיר בחלבו מתיר בדמו לדברי

, ועי' לח"מ וזכרון והשאר הרי הוא כדם האיברים, עי' בראב"ד, וע"ע מרכבת המשנה ואבי עזרי 

 שמואל עד' ב'.

 

ובמנחת חינוך רצג' טז' מסתפק לדעת הסוברים שאין פודין מה הדין  מהו לפדות בבן פקועה וכו',

 בנטרפה אמו, האם כיון שטעון שחיטה לאכילה פודין בו או לא? עי"ש.

 

 וס', ועי' חי' הגרי"ז בכורות יב.והטעם שלא מועיל בפסח עי' רש"י ות מפסחים,דגמרת שה שה 

סתירה בדברי רש"י אי פסול משום יוצא דופן או דהוי כשחוט, עי'  ובמהרש"א הקשהבמאי פליגי, 

 מהדורא בתרא ובלב אריה.

 

א בעל המאור ורמב"ן במי איירי, ועי' אחיעזר ח"ג "ועי' רש"י ומהרש למנות בו ראשון ושני,מהו 

 .מח' ג'
 

 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


