
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .סו חולין
 מהו השני צדדין, וע"ע בתפארת יעקב. אעי' מהרש" מרבי דדמי ליה משני צדדים,ו
 

שראשו ארוך שטהור, ומאידך יוצא שנחלקו שלפי תנא דבי רבי ישמעאל מרבים גם מי  למסקנא

עי' תוס' לעיל ולהלכה בעי ששמו חגב, ולתנא דבי רב אינו טהור כשראשו ארוך ולא בעי שמו חגב, 

 סה. וברמב"ן סה:, ועי' רש"י עה"ת שמיני יא' כא', ובמהרש"א ומהר"ם שיף כאן.
 

יא המקור עי' רש"י ד"ה ומר, וברמב"ם שחיטה א' ג' הב הטעם שאין החגבים צריכים שחיטה,

 , וע"ע תורה"ב בית שני תחילת שער חמישי.דכתיב 'ויאסף החסיל', עי"ש בנו"כ ובפלתי יג' א'
 

עי' רמב"ם הנ"ל, וכס"מ שם, עי' ב"ח וב"י ריש סי' יג', ובבאור  שמתו מאליהם,בדין חגבים 

 הגרי"פ לרס"ג ח"ג מילואים ח'.

ת צ:, תוד"ה במאי בסופו, וברמב"ם הנ"ל בו משום 'בל תשקצו', עי' שב אי יש ובדין אכילתם חיים

 במגיד משנה ואבן האזל שם.
 

דריש  מאין לו עיין עליו שגם עתיד להגדל אח"כ כשר )עי' ע"ז לט. תוד"ה אין(, ו אין לו עכשיו וכו'

מים כשר, והא שלא ניתן ובתו"כ דריש מכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, שגם במשירם ב 

 יו, עי' חת"ס, רש"ש ותפארת יעקב.ללמוד זאת גם מעיין על
 

ש פרש"י שהיא סולתנית, עי" 'ילק אסורח', ובע"ז לה: על המשנה כאן מבואר שמותרת סולתנית,

 .רש"י הטעם לאסור כי עולה בתערובת דגים טמאים, ועי' נודב"י מהדו"ת יו"ד סוס"י ל'
 

 ע"ב

א במהרש"נא: דאולי סגי בסימן אחד, ו, ועי' תוס' נדה לכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר

דא"כ היה לומר סנפיר לבד שהרי קשקשת בלא סנפיר לא שייך שיהיה, עי' תי', ועי'  שם הקשה

 .חכמת בצלאל שם מה שהאריך על דבריו
 

עי' רמב"ן עה"ת ויקרא יא' ט' דקשקשים הם דווקא אלו הנפשטים, וכמו לבוש השריון  קשקשים,

 ., ועי' נודב"י מהדו"ת כח' שתמה עליו, ועי' ב"י ורמ"א פג' א'קשקשים דמדמי לזה הגמרא
 

 ן על הילקו"ש פר' שמיני.נ, עי' רש"י ותוס', וע"ע ריטב"א בנדה נא., וזית רעיגדיל תורה ויאדיר
 

שנראה שיש לו רק קשקשים בלא סנפיר, עי' מעדני יו"ט על  בענין דג השטינק"ס מרינו"ס

 ד', בפלתי שם סק"ג, ופמ"ג משב"ז פג' ב'. הרא"ש סי' סז' סק"ה, פר"ח פג'
 

ועי"ש מה , עי' מהרש"א ומהר"ם שיף מה שהקשו על דבריהם, ועי' תפארת יעקב, תוד"ה אימא

 ? עי' תי' ובחזו"א יו"ד יד' יב'.מה בכלל הצד לאסור דגים שבכלים הא הוי יוצא מן הטהור  שהקשה
 

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

 


