
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                             .סג חולין
, וע"ע מה , עי' רש"י בשם מורו, ועי' רד"ק תהילים קמה' יז' דמכאן שגם לבע"ח יש דיןמשפטיך תהום רבהו

 ל, ועי' רבינו גרשם.-שפירש על צדקתך כהררי א
 

 .רואה כך ע"ש שאינו יא' יח' פי' שנקרא ופי' עי' מהרש"א, ובאדרת אליהו ויקרא באות שבעופות,
 

 תורת חיים בן יהוידע ומהרש"א., בבאור הענין, עי' אי יתיב אארעא ושריק אתיא משיחא וכו'
 

 , ועי' מהר"ם שיף מה שתמה ועי' תפארת יעקב.עי' רש"י  אטו קמן קאי,
 

 , עי' בתשובות הרא"ש כלל כ' כ' שביאר עניינה, ועי' יש"ש סי' קטו'.החסידה וכו'

 

 ע"ב

תורה  עי' תפארת ישראל למהר"ל פמ"ג שביאר ענין החילוק שבין משנה משנה תורה לאוסופי הוא דאתא,

 לשאר החומשים.
 

 ?.נהאר מה החשש הרי לכאורה ממ"נ יאסר , ועי' מהר"ם שיף שבישלא תהא אתה קורא איה והוא דיה
 

 מיני עופות, ועי' מהר"ם שיף. 366עי' פרקי דר"א כג' שיש  ולעופות אין מספר,
 

 .ת ויקרא יא' יג', ובן יהוידע, עי' כלי יקר עה" טהורין מרוביןעופות בהטעם ש 
 

, ועי' רמב"ן לעיל סב. מדוע לא אמר שכל עוף הדורס טמא, ושאינו לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה

 .ד עד'יו" ע שו"ת חת"ס, וע"דורס טהור מלבד פרס ועזניה?
 

, ועי' ש"ך פב' א' בענין מסורת המגיעה מחכם, עי' פרמ"ג שם ושו"ת מהר"י אסאד ח"א ש"מ רבו ציד ש"מ

 ועי' תפארת יעקב. יו"ד צב',
 

ברמב"ם , ושאיירי בגוי  והיאך איירי כאן אי בגוי או ישראל מומר? עי' רמב"ן לוקחין ביצים בכל מקום וכו',

 ., וע"ע תפארת יעקב וצל"חשגות שםהן ובראב"ד ב, וע"ע בר"כתב דאיירי בישראל מומר  יט'-מאכ"א ג' יח
 

הקשו למה לא נייזיל בתר רוב? עי' תי', ובבאור תי' השני עי' מהר"ם שיף ותפארת יעקב,  תוד"ה ודילמא,

וע"ע רמב"ן ור"ן מה שתי', ומה שניתן להטכיח מתי' הרמב"ן, עי' פלתי טו' ג', מנחת חינוך סו"מ רס' ואור 

 .שמח מאכ"א ח' יא'

 לגבי אכילת העוף עצמו? עי' תי'. פג' ד' שהקשה למה רק לגבי ביצים מקשים כה"ג ולא לתיע בפע"

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