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

 באותיות כאלו /הנושא המרכזי מסומן השאלות                         .כה בכורות
לרש"י משום סוחט, ועי' תוס'  וטעם האיסור מסוכרייתא דנזייתא אסור להדוקיה ביומא טבא,

כתובות ו. מה שהקשו עליו, ופירשו דהאיסור משום עשיית כלי, וע"ע רשב"א וריטב"א שם, 

 ורמב"ן בשבת קיא.

 

דהוי כמתכוון,  רא"ש בפסחים פ"ב ב'תוס' יומא לד: ועי'  וגדר הדברים, מודה ר"ש בפסיק רישא

 וע"ע קוב"ש כתובות יח', חי' הגרש"ש שם, ושערי יושר ג' כה', ועי' חי' רבי שמואל שם.

 

 עי' רבינו גרשם, רמב"ם שבת קז:, וחזו"א כא' ז'.: וגדרו, דהוי ליה עוקר דבר מגידולו כלאחר יד

 

עי' תוד"ה דהוה דאוסר, וברמב"ן  לגבי תלישת נוצה מעוף בכוונה ביו"ט, נחלקו הראשונים

 בהלכותיו כאן מתיר, עי' רא"ש סי' ה', ומהריט"א מא' א'.

 

בשבת יהיה תולדה  אינו בכלל גוזז דאף אי בבכור כור לשבתבין ב הקשו דיש לחלק  תוד"ה ואמר

 דגוזז?, עי' תירוצם, וע"ע מים קדושים, מרומי שדה ואור שמח שבת ז' ד'.

 

הקשו לגבי נוצה של עיזים, ווכעין זה מצינו בראשית הגז חולין קלז.  שאני כנף דהיינו אורחיה,

וכן ביו"ט  ,א' יא' טוש"ע יו"ד שח' ג' ם מעילהרמב"  – קיםחלקו הפוסלא האחרונים, א"כ למה 

עי' מהריט"א מא' ג', שי  בין כבשים ועיזים לגבי תלישה? רמב"ם ג' ג' טוש"ע או"ח תצח' יב',

 עי"ש. שיםשמסתפק מהדין תלישת כנף בקדלמורא, תורת זרעים פאה ג' ד', ועי' חי' הגרי"ז 

 

 דין זה מבוארו דבשניהם שחורות לגמרי לא מהני גזיזה,עי' רש"י  והתניא שתי שערות וכו',

שבעי וס' חדשים, ובראשית ביכורים כאן, ודעת הרמב"ם פר"א א' ד' במשנה פרה ב' ה', עי"ש ת

 עי' מנח"ח שצז' ח' מנין מקורו ועי' כס"מ ומהרי"ק שם., זוגכדי נטילת האחר גזיזה שישאר 

 

עי' מלא הרועים מה עי' רש"י ובתוס', ו שחשיב אינו מתכווןוהטעם  גוזז במספרים ואינו חושש,

 שהקשו על דברי רש"י, ע"ע מים קדושים וקרני ראם בתוס', ובדברי התוס' עי' ראשית ביכורים.

 

 אי איסור זה נוהג גם בעופות.ח מלאכת גוזז יב' ד' דן , ובמנח" דה"ב אסורים בגיזה ועבודהקדשי ב

 

, ועי' מחוק תיבת אלאשיש ל עי' פרש"י ועפי"ז כתבו הב"ח והרש"ש  אלא שאני פרה דלא שכיחא,

 ועי' באר יצחק או"ח טו'. וץ חדש,דיש כאן תירמרומי שדה שביאר על פי דברי התוס' חולין יא. 

, וע"ע ? עי' שפ"אה כללית על קדשי בדה"ביר ואף שזה גז הטעם שלא שכיחא ולכן לא גזרו בה,

 מרומי שדה מה שפירש לשיטתו על פי דברי התוס' בחולין יא.

 

 , ועי' רש"ש וקרבן אשם.לפי מסקנת הגמ' באיב"א, עי' צ"ק מה שהקשה תוד"ה מדרב

 

ב' -' דבר אברהם ח"א כד' י' שכתב לבאר בעי והחילוק ביניהם: ל"ש אלא ביד אבל בכלי אסור,

 עי' רמב"ם מעילה א' יא' ובמל"מ שם, ומג"א תצח' ס"ק כג'. -אופנים, ולהלכה

 

 ע"ב

 עי' פרש"י, וע"ע רמב"ם בכורות ג' יא', ועי' יד דוד ודברי שאול יו"ד שח'. :והטעם וחכמים אוסרים

 

ועי' מהריט"א  "ת או דרבנן,הנות מהצמר שנתלש מחיים הוא מהי אי האיסור לדנו  תוד"ה שער

 מב' א' ומנחת ברוך שו"ת פה'.

עי' ראשית ביכורים ומצפה איתן על התוס', עולת שלמה תמורה יא:  ולגבי צמר של עולה תמימה,

 .ומנחת ברוך הנ"ל, וע"ע מהריט"א

 

עי' פרש"י  ואי יש נ"מ בדבריו להלכה שפסקינן כחכמים,, אבל לא התירו מומחה דברי הכל אסור

 ועי' רמב"ם מעילה א' י' ובמהרי"ק שם.

 

 .ד רעז' שביאר באופן אחרעי' פרש"י ועי' חת"ס יו" :ר הקושיאוביאו מכלל דת"ק אמר לאו,

 

והקשו  פסק אוקימתא זו להלכהוהרמב"ם בכורות ג' יג'  הכא בגיזת בע"מ שנתערבו בגיזי חולין,

ק ? עי' כס"מ, ועי"ש ראב"ד מה שהשיג עליו, עי' מהרי"למסקנא פשט זה שהרי נדחהעליו 

 דין עשה צורה שאינו בטלהזכיר הרמב"ם  ונודב"י יו"ד תנינא קצג', ועי"ש עוד כס"מ ולח"מ למה

 ו, ובמהרי"ק ונודב"י הנ"ל.ועי' באור הגר"א יו"ד שח' סק" ,עי' תמורה לד.

 

דכל תלייה זו היא  שהביא בשם השב יעקב דב"י קמא אבה"ע מו'ועי' נו נכנס לתוכה טהור וכו',

 ן רוקח שהקשה על דבריו מסוגיין, וע"ע עוניו"ט סי' קכד'.ועי' שמ רק היכא דאיכא חזקה,

 

דא"כ כל הטלאים המבוקרים עי' שי למורא שהקשה  ואידך אגב דמנגחי שכיח בהו מומא,

 ב בהם, ועי' שו"ת חת"ס יו"ד רעז'ותי' דשאני הכא שנתער  ?בלישכת הטלאים נצטרך לחשוש לזה
 

 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


