
 תשעט'כו' אייר  בס"ד

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

 באותיות כאלו הנושא המרכזי מסומן /השאלות                      .מד בכורות
, ועי' ליקוטי יה בעיניו של רב יהודהאיזה מום הו גרשם ותוס' ועי' רש"י רבינ י רב הונא וכו',מחו

 ברהם.וע"ע חזו"א כו' ה' ומנחת א ס' דפליגי ארמב"ם,מתוהלכת מה שדקדק 

 

עי' לעיל ו' ד' פירוש  וא"כ למה בבהמה הוי מום? פסול מפני מראית העין,ושנשרו שיניו 

 המשניות לרמב"ם ועי"ש חידוש הגר"א ובאבן האזל ה' ד'.

 

 ועל סולם א שעמד, ועי' פרדס יוסף שמות מ' יט' אמאי לא נימא י' אמות שנאמר וכו' משה רבינו

 .נכנס למשכן ךאי , ועי' שיטמ"ק וכדומהכסא 

 

מנחה  אברהם, מנחת עי' חי' הגרי"ז, היה?ומה בכך והא לוי  עשיתה למשה רבינו בעל מום,

, ועי' ים(ת ימי המילואיה כהן בשמונהלא הלכאורה ל"ק ש)ו חריבה סוטה יב:, וחת"ס חולין כד.

 פח.יה בו מום קב"ז על הרמב"ם ביאמ"ק ח' יד' אי הד ר 

 

 "י ורמב"ם ביאמ"ק ח' ז'.עי' רש ואיך משערים? תנא כאצבע קטנה,

 

 וחזו"א כו' ט'. ב"ם ביאמ"ק ח' ג',רמעי'  גמור? אי הוי מוםצימח, 

 

ועי' , י רק בנשאר גומא פסול אהרמב"ם עי' חזו"א כו' ט' מחלוקת רש"י ו עז שאין לה קרניים,

 צפנת פענח מהדו"ת לולב ח' ז'.

 

עי'  שלא מועיל? ב' שערות-בלחתוך יותר מ שמהני כאןומה  ,ד יגוחורים פיה שפרה שקרניה וטל 

, ועי"ש תפא"י בועז דקרנים וטלפיים שחורים הוא רק פסול דרבנןלמשניות פרה ב' ב'  הגר"אחי' 

עי' מנחת חינוך שצז' ט',  ומה הדין בלא קצץ אי מעכב בדיעבד,, ב' ובספר תורת יחיאל מא' ב'

 .ד -יאל מא' ענף גובמשנה אחרונה, ועי' תורת יח

 

סו"מ ב' ח' משום דלא חשיב מבחר נדריכם, ועי' כתב הרמב"ם אי הטעם שנטלו קרניה פסולה

 מזה.חו י חזו"א כו' ט' ומנחת אברהם מה שהקשו והוכ

 

 ע"ב

ועי' מנחת  ע"ב והרמב"ם בשיעור,מחלוקת הרועי' ערוה"ש העתיד ביאמ"ק מז' טז'  דדיו שוכבין,

 מראה.ם המום האם עצם הגודל או שינוי הבטע שתלה מחלוקתםאברהם 

 

 "י ותוס' ועי' פי' מחודש בעין יעקב.עי' רש על מי קאי? ואין שותין מים בפני רבים,

 

אי בשאר משקין יש  תוס'שנחלקו בכוונת הרבה ח'  הוג"א או"ח קע' ז' ואלי עי' מתוד"ה ואין, 

 הם.' ברכי יוסף אות ג' מה שהקשה על דברי להפוך פניו ומתי, ועי

 

 ואי ניתן להכיח מכאן עי' מור וקציעה קנא'.אי שרי, ענין השתנת מים בביהמ"ד ב שמואל וכו',

 

ואי  ,בעים בזמנינונשתנו הטשבזה ושם סקי"ז  עי' חזו"א אבה"ע יב' במכתב, שני נקבים וכו'

ים סי' ר' דכשר , ובשם היראקיט' ח'עי' סמ"ג לאוין קי  התאפק ונעשה עקר אי פסול לבוא בקהל

 ועי' חזו"א אבה"ע ט' יז'. לא נעשה פגם בכלי ההולדה עצמםכיון ש

 

ך דבגדולים עובר בבל תשקצו, ובקטנים בלא יהיה בג' יז'  או"ח עי' שו"ע במשהה נקביולהלכה 

)עי"ש שביאר לפי זה איך  כשאינו יכול להסיח דעתו לדבר אחרם ל אברהכתב באשושיעורו עקר, 

ום שנשתנו יוכן באנשים ה שדנו מה דין נשים בזה,רונים התעקרו מזה(, ועי' באחהיו אמוראים ש

ב"י "ם ל"ת קעט', טז: ושם בריטב"א, רמבעי' מכות  והאם בל תשקצו הוא דאורייתא:הטבעים, 

 בו"ש על יו"ד קטז'.פרישה טז' ות

 

עי' כס"מ על הרמב"ם  אי הוי בעל מום?צה אחת ביולהלכה אם נמרחה לו  אין לו ביצים וכו',

 , ועי' בפיה"מ לרמב"ם.יב', ועי' ליקוטי הלכות ביאמ"ק ח'

 

 .ת עין משפט ס' היאך למד הרמב"ם הלכה זוכו, עי' ליקוטי הל כל שנימוח אשכיו

 

 ראשון לציון. ותועי' הגה נו לכושי,אי בכל זאת יש חילוק בי עי' חזו"א כו' ו'  היינו כושי,
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