
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                                 .זנ חולין
עלה או למטה מהארכובה, והקשה בים ופרש"י דנשברו רגלי העופות למ צנא דאינקורי,ו

 ולכן ביארמצא בפרק האמצעי? של שלמה שארכובה הוא עצם התחתון, וצומת הגידין נ

', וע"ע א 'נה עצם הארכובה עצמו שהוא סמוך לפרק האמצעי, וכעין זה פי' בפלתי דנשבר

 .חוסן ישועות

 

 עכלו הגידין, עי' פלתי נג' א.ובשערי דורא ס"ס פו' הטריף בנת ,כשרהשמוטת יד בבהמה 

 

, וברש"ש תמה למה מופיע בסוגריים? עי' דור רביעי מה שמוטת ירך בבהמה טרפה

 שתירץ.

טמא דשף מדוכתיה וכו', עי' פרש"י דזהו הדין דלעיל נד: על בוקא דא ובאיזה אופן איירי,

פירשו דאיירי בעצם  וברמב"ן והרא"הע"ע בראב"ד י' ד', ואיירי בעצם העליונה של הרגל, 

 האמצעית.

דמבואר שבהמה שנשמטה יריכה היא רק בעלת מום ולא טריפה? עי'  ועי' בבכורות מ.

פרש"י שם, ובתוד"ה שנשמטה כתבו לחלק שאם נולדה כך אינה טריפה, ועי' תפארת 

 יעקב.

 

 ופרש"י דמכניס קנה דק לגרגרת וכו', ועי' רש"ש למה כאן צריך לעשותו ע"י קנה. תיבדק,

 

בבאור דברי חזקיה עי' דרישה נב' א' ובחת"ס, ולהלכה עי' רא"ש מט'  אין ריאה לעוף,

 ובר"ן נו:.

 

)עי' מלא , הקשו שלכאורה יוצא שרב הונא מכשיר שמוטת הירך  בבהמה תוד"ה למה

 ' שו"ת הרשב"א ח"א רצד' ובתורת חיים מה שתירצו.לא שמענו? ועי הרועים(  וזו

 

מהר"ם  ', וקשה הלא כל הראיה מדברי רב הונא שאמר 'וכן בעוף'? עיתין ידענאאנא מתני 

  .שיף ואליה רבה

 

 

 

 

 ע"ב

 עי' פרש"י ובמהר"ם שיף. ואת מה בידך,

 

נקב, אי מהני להם ןת שחששם על שם סופם כמו סופו לי על כל הטריפ ויל"ע יב' חודש,

ועי' תשובות הרשב"א ון רעק"א על השו"ע שם, מ"ג שפ"ד לד' ה' ובגלייב' חודש? עי' פ

ח"א צח' דעל הטריפות שמנו או רמזו המשנה לא מהני יב' חודש, ועי' ש"ך נז' מח' ויש"ש 

 .פ'

ועי' חזו"א , יב' חודש-מ תר יו חיהשנחלקו בה חכמים  אי ניתן להוכיח מטריפה ועי' חת"ס

 .יב' חודש-יו"ד ה' ג', ואג"מ אבה"ע ח"ב ג' ב' איך בימינו חיות הטריפות יותר מ

עי' תורת חטאת עג' ב', ופר"ח נז' מו', ובפלתי  ואי בעי יב' חודש, או שנה של ד' עונות,

 ."זשם סק

 

ינו הדקה, וכנפיים הם דניטלה הנוצה הי ם שיף הקשהובמהר"  וגידלה כנפיים וכו',

 .הגדולה? עי' תי'

 

שהקשו ב'בגתן ותרש'? ועי' מקום שמואל מגילה יג:  עי' תוס' מה, מטלית של טרסיים

 ארו נפלא לפי זה כיצד רצו להרוג את המלך.שבאמת היו צורפי נחושת, ועי"ש מש"כ בי

 

רובין ק. ות שביאר לפי זה את הנאמר עי , ועי' מהרש"א בחידושי אגדמלה עצללך אל נ

 ., וע"ע מהר"ל מפראג בחי' אגדותדיכלנו ללמוד גזל מנמלה

 

, ולא נענש כתלמידו של רבי יוחנן בב"ב איך הותר לו לבדוק דברי חז"ל הקשו  זילתוד"ה איי

מהר"ם וב , שרצה לחקור את הדברים בחוש, עי' חובה"ל שער היחוד ג' ? עי' מהרש"אעה.

 .ופני אריה מהרצ"חע"ע ווגו'", ' ששאני הכא ששלמה המלך צווה "לך אל נמלה תי שיף
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