
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .פג חולין
בשאר זמנים מוטל על הלוקח  מב"ן, לר נחלקו הראשונים ים לכל השנה?בחילוק שבין ד' פרק

לא בשאר זמנים  ועי' פרי תאר טז' ז' למה, גם בלי שאילת הלוקח לשאול ובד"פ על המוכר להודיע

כל הנ"מ רק אי הוי מקח טעות או תמיד צריך המוכר להודיע וולרשב"א והר"ן הוי ספק ספיקא?, 

, ועי' ש"ך ופר"ח שם ט' באיזה אופן ד' פרקים הוי מקח טעות כיון שהתכוון לשחטה היום-שב ,לא

 .ו-, וע"ע תבו"ש שמלה חדשה הצריך המוכר להודיע 

 

י' לב כתב דצריך להודיע ללוקח מחשש שמא כבר נשחטה אמה או בתה, וע ה בארבעהרש"י ד" 

 ולא שמא תשחט וכו'. נשחטהאריה ותפארת יעקב שעמדו על זה למה נכתב שמא 

 

בעיו"ט הראשון של חג? עי' תוד"ה וכדברי, וע"ע תוס'  והא דלא חיישינן, עיו"ט האחרון של חג

, ומה בשביעי של פסח אין לחוש? עי' שפ"ד ע"ז ה: ד"ה ערב, וע"ע מאירי תפארת יעקב ולב אריה

 .תאר י'יא' ופרי 

 

עי' יש"ש סי' ט' ובשיירי מנחה על  והטעם?בשר,  אבל ביהודה לא אכלו אף ערב יוה"כ בגליל,

עופות או דגים, וע"ע משך חכמה ויקרא עשו על התוספתא כאן כתב שהיו אוכלים את הכפרות ש

 .כב' כח'

 

ל ת"ק עי' רא"ש סי' ו', , ובפשטות שלא בא לחלוק עאמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין לו רווח וכו'

אי יש רווח או לא? עי' רש"י ורשב"א ורא"ש )ומעדני יו"ט ו'(, וביאור הרמב"ם בזה  וביאור הכוונה

 , ברא"ש הנ"ל, פר"ח יא', תבו"ש כב' ומנח"ח רצד'.גות הראב"ד שםשעי' שחיטה יב' טו' ובה

 

' ב"י( י רש"י, אמנם הרמב"ן ועוד )עי, וכ"כהרשב"א והר"ן בדברקאי אכל ד' הפרקים בפשטות ר"י

, יו"ד יז'ח"ב עי' חי' ר"מ קזיס ביאור מחלוקתם, וע"ע שו"ת פני יהושע ס"ל דקאי רק אערב יוה"כ, 

ו"כ כיון שהמצוה לאכול מהבוקר שחטו יום דבעי ביארו דברי הרמב"ןובב"ח סק"ח, והפר"ח יא' 

 קודם, משא"כ בשאר יו"ט השתדלו לשחוט כמה שקרוב יותר לחג שיהיה ניכר לכבוד יו"ט.

 

נחלקו באחרונים היינו שמכר את הראשונה אתמול והשניה היום, עי' רש"י, ו בפשטות יש לו רווח

 לו ריוח, עי' רשב"א, תבו"ש כב' ופר"ח יא'.ין במכר שתיהן אתמול האם הוי כיש מה הד

 

דיש לחוש  הובא בתבו"ש טו' אמור קו' ? עי' שאילתות דרב אחאילענין הקונה מגוי אי יש לחוש

 ., ועי"ש בהעמק שאלה סק"ה, ועי' רא"ש ו' ורשב"א דפליגי וס"ל דאין לחוש לאוא"ב

 

, עי' פרקי דר"א מה שהיום נוהגים הפוך  והטעם לזה, וכן, דאורח ארעא למיטרח בי חתנא טפי

 פט"ז, ובבאור הרד"ל שם אות ח'.

 

ה' כג' פסק , ולכן רק בד' פרקים אין יכול לחזור בו, ומה שבשו"ע חו"מ רל וכגון שזיכה לו ע"י אחר

 , וע"ע בחי' החת"ס כאן בגמרא.ש נתיה"מ קצה' ביאורים סק"אשתמיד א"י לחזור? עי"

 

כנמשך ממנו חובה? עי' מאירי והאם שייך למחלוקת האם אומרים זכין  זכין לאדם שלא בפניו,

 כאן, ועי' שדי חמד כללים מערכת ז' כלל כב' ובמחנה אפרים זכיה ומתנה ו'.

 

עי' ברמב"ם מכירה ט' ז', ובר"ן על הרי"ף, ועי'  והטעם? העמידו חכמים דבריהם על דין תורה,

א'  רמ"א חו"מ קצט' ג' מה שהביא בשם מהרי"ל שה,ה לגבי יין לקידוש, ועי' מג"א שסט'

 שהקשה עליו מעירובין פא: שמשמע שלגבי זה מעות לא קונות?, ועי"ש ברכי יוסף ומחצה"ש.

 

הלא גם למוכר יש חלק בה ובודאי יצילנה? עי' לב  וקשה, ך בעליהי שמא יאמר לו נשרפו חיט

 .אריה, אגרות משה חו"מ ח"ב כה' ושער המשפט קצח' ג' מה שתירצו

 

 ע"ב

, וע"ע ר"ן מה שהביא מהר"ח ובראב"ד תו"כ אמר ח' סק"ט עי' פרש"י, ועי' רבי אומר יום אחד,

? עי' בכור שור וראש ומה שבעי קרא שצריך להודיעבשאילתות אמור קו' ובהעמק שאלה סק"ג, 

 .יוסף, ועי' תפארת יעקב למה הובאו דברי רבי כאן ולא במתניתין דלעיל

 

, עי' רש"י דבא לאפוקי משילוח הקן, והא דלא אשמועינן כן באוא"ב וגיד הנשה וכו'? עי' במזומן

 .יעקב ולב אריה ריטב"א תפארתתוס', ובדעת רש"י עי' 

 

דנו האם יהיה חיוב כיסוי במליקה, ורק בגלל שכיסוי לא כתיב שחיטה אלא  תוד"ה במוקדשין

למה הוצרכו לזה ולא נאמר מליקתו זהו  ובאחרונים הקשו, ס"ד שיתחייב כיסויהיה שפיכה לכן 

 נים כאן, ועי' שלמי יוסף.שחיטתו? עי' ראש יוסף, אור שמח שחיטה ד' יז', וקובץ עניי 

 

עי' תוד"ה צריך מחלוקת רש"י ותוס', ועי' לבוש כח'  והחילוק ביניהם?, עפר למטה ועפר למעלה

 .ג', ועי' טז' סק"ג-יד יהודה כח' אה', ותבו"ש סקי"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 והארות הערותל

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


