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            שבת קיא.

אלא להביא נותק אחר כורת שהוא חייב, וקשה התם קעביד מעשה נוסף הכא לא קעביד מעשה? 

 , ע"ע רשב"א ותורא"ש.עי' רמב"ן ועי' חזו"א מה שביאר בדבריו

 

, עי' רשב"א וחזו"א ס"ב סקכ"ו להבין למה בזה לא יהיה איסור סירוס?תוד"ה אלא בזקן, ויש 

 וע"ע תורא"ש.

 
אלא באשה, עי' פרש"י דאינה מצווה על פריה ורביה, וקשה מה עם מצוות 'לא תוהו 

עי' רעק"א קידושין מא. שהביא דעת הר"ן דפליג על התוס' שם מא: וס"ל דאשה  בראה'?
 אינה מצווה ב'לא תוהו בראה'.

 
עי' מנחת חינוך רצא' וד קשה הלא בבהמה אסור סירוס אף שלא מצווה בפריה ורביה? ע

 ג', ועי' שו"ת חת"ס אבן העזר כ'.
 

ו', ובגמרא מוקי לה לעביי במגמע ופולט, וקשה א"כ מה וכלא יגמע את החומץ 
עי' הרבוותא בחומץ יותר משאר משקין דאי מאכל בריאים שרי לבלוע ואי לאו אסור? 

דחומץ אינו מאכל בריאים ומה שמותר לבלוע כי בזה מוכח שאינו לרפואה, ת שפת אמ
 ועי' מה שיישב שם לפי זה קושיית התוס'.

 
דנזייתא וכו', ומה האיסור בזה: סוחט ומשום מלבן או מפרק, או מתקן האי מסוכרייתא 

 ורשב"אכס"מ שם רמב"ן רמב"ם ט' י"א  עי' כאן ברש"י ובתוס' וכן בכתובות ו. מנא?
 

            שבת קיא:

הא לא נהנה ממה שנסחט והוה פס"ר דלא ניחא ליה? ימות, וקשה מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא 

 , ועי' מש"כ לעיל קג. תוד"ה לא צריכא.עי' ר"ן מא. שכן הקשה בשם הערוך ועי' תי'

 

כו"ע איירי בקשר של קיימא אלא שנחלקו אי בעי קשר לואלו קשרים שחייבים עליהם וכו', ו

 עי' באור הגר"א שי"ז, ועי' מרומי שדה. רי"ף ורמב"ם,אומן, עי' רש"י ורא"ש, 

 

עי' ריטב"א וחי' הר"ן,  ר וכו', והאם בא לחלוק על דברי ת"ק או לפרשם:שרבי מאיר אומר כל ק

 .פת אמת, וע"ע שודוק' היטב בדברי רש"י, ועי' בפירוה"מ לרמב"ם

וקשה דלעיל עד: עי' כאן רש"י בתחילת המשנה, וכן פירש הרע"ב,  היכן היה קושר במשכן?

 עי' רעק"א על המשניות. אמרינן דהיה אצל ציידי חילזון וכו'?

 

עי' חי' הריטב"א,  יש לך קשרין שאין חייבין עליהן וכו', ומה הגדר מה פטור ואסור ומה מותר?

 ועי' טור וב"י שי"ז, 

  

 
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
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gmail.com@7652935  0527652935 -או בין הסדרים למספר 
 
 

mailto:gmail.com@7652935

