
  בס"ד

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

 בקו תחתוןהשאלות מסומנות                                    .דנ חולין
, ואין הכוונה שדררסה מטריפה מפני שסופו להניקב, כמ"ש ושט נקובתו במשהו דרוסתו במשהוו

 יש בו כוח להמית עי' פלתי נז' ה'.התוס' לעיל מב. ד"ה דרוסת, אלא זה סברא שגם ארס משהו 
 

וקשה והא ודאי דרוסהלפי תוס' אינה צריכה בדיקה רק כנגד מקום  מכפא דמוחא עד אטמא,

הדריסה, והכא איירי בודאי דרוסה דהא ספק דרוסה מותרת לפי רב? עי' נז' סעי' כב' בב"ח ובש"ך, 

 רסה בעוד מקומות.וע"ע כו"פ שם ס"ק ה' דלכו"ע צריכה בדיקה מבחוץ לראוץ שלא ד 
 

, וברא"ה בדה"ב מז. פי' דבירכיים יש ס"ס אי עי' רש"י מה שמפרש החילוק בין מעיים לירכיים

 מזיק לה הארס, ועי' משמרת הבית שם שהאריך להקשות עליו.
 

, ובראשונים נחלקו מה טעם האיסור כשנשמטה, רש"י כאן שא"א לשמוטה שתיעשה שחוטה

לעיל ט. ד"ה כולהו הביאו שיטת הבה"ג דזו הלל"מ דא"א לשחוט  פי' שהיא טריפה, אמנם התוס'

את הסימנים כשנעקרו קודם שחיטה, ובראשונים הקשו לפי זה מה יעזור שיקיף? ולכן הביאו 

 מבהמה לבהמה.מקיפין גירסת הגאונים ש'יביא בהמה אחרת ויקיף', ועי' ברא"ש פ"ב י' שדן איך 
 

 א כאן, ורא"ש )פ"ב י'( אי ר"נ בא לחלוק על ר"י או להוסיף על דכריו.ועי' רשב" אמר רב נחמן וכו',
 

 והקשה המהר"ם שיף הלא לקמן נה. אמרינן דלקתא בכוליא אחת טריפה? עי' תי'. מחו בכוליא,
 

, ואף שכבר ילפינן מלעיל דרק פסוקת הגרגרת טריפה, ולמה חזר ואלו כשרות..נקבה הגרגרת

רא"ה ור"ן על הרי"ף ? עי"ש תוס' מב. דברים השנויים במתניתין, וכן הקשו לענין שאר הושנאה

 חוסן ישועות וחי' הרי"ם שם., תורת חיים ע"ע תורא"ש ומרומי שדהותפארת יעקב, ו
 

ואי צריכה בדיקה, עי' רש"י ובתפארת יעקב, ועי' רמ"א ל' ב' ובבאור  נפחתה הגולגולת וכו',

 .הגר"א ז' ותורת חיים לקמן נז.
 

, בזה הקשו להיפך דכיון שלא הוזכר לעיל לאסור אמאי צריך לכותבו להיתר? עי' ל וכו'ניטל הטחו

 ר"ן על הרי"ף ותפארת יעקב כאן.
 

ומה שנכתב זאת, עי' תשובת פאר הדור לרמב"ם סי' כט' דבא לאפוקי לחי  ניטל לחי התחתון,

 .ם, עי' תורה"ב מב.העליון שטריפה, וכן פסק בהלכות ח' טז' ועי' מאירי וטור לג' שיש חולקי 
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
 


