
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .עח חולין
יעית מותר לעשות כן, עי' תוספתא שבת ח' ז', ועי' ירושלמי ואף בשב וכו',כי היכי דלחזיוה ו

 שביעית ד' ד' מאי שנא מלעשות לעץ סגולה שיתן פירות דאסור, ועי' חזו"א שביעית יט' כ'.
 

ועי' מדרש יהונתן ויקרא יג' מה ' למה אצלו לא אמרינן  וטמא טמא יקרא צריך להודיע לרבים,

שיפה תפילת החולה על עצמו, ובשבת סז. פרש"י שקורא כן שיתרחקו מהטומאה, עי' מהרש"א 

 סוטה לב:.
 

שער המיחוש למד מכאן שהמבקר את החולה צריך שיתפלל עליו, ובדמק  ברמב"ן תורת האדם

 .זר כתב שמכאן מקור למי שברך לחולים שעושים בשבת בבית הכנסת )רמ"א רפח' י'(אליע
 

? עי' תוס' להלן פ. ד"ה חולין, והטעם שרש"י לא פירש כן עי' בלב והחידוש בזה שניהם כשרים,

אריה, וברעק"א כתב שהחידוש כאן שלא נאמר כל כאן דאמר אחמנא לא תעביד אי עביד לא 

 ים כן, עי' פרמ"ג סי' טז' שפ"ד ג'.מהני, והטעם שלא אומר
 

? עי' רמב"ן ובב"ח סי' טז', והטעםסי סו' חידש שהשני אסור כל אותו היום,  בהלכות גדולות

והנ"מ ביניהם עי' דברי חמודות על הרא"ש סי' ה' סק"י, ומה שהמשנה אמרה כשרים צ"ל לדעתו 

 חט עצמו נאסר או לכו"ע.דהיינו מה"ת, ועי' תבו"ש סק"ז וש"ך סק"ג שנחלקו אי רק לשו
 

, ומה שכתבו שס"ד שיבוא עשה אמאי קס"ד דקדשים לא יהיו בכלל האיסור?הקשו , תוד"ה מניין

של קרבן )כמו פסח( וידחה לאיסור אוא"ב קשה הרי גם הקרבן פסול וזה עשה לא יכול לדחות? עי' 

 .תוס'שיית קו מהר"ם שיף שתי'תו"ח, וע"ע רמב"ן ועי' מהר"ם ו קה"י כא', ועי' תי' השני של תוס'
 

רק אינם קריבים, עי' חת"ס ותפארת חשיב שקדשים נוהגים  בזמה"ז מה שתי' שגם, תוד"ה אי

 .יעקב
 

 , במה שכתבו דבלא דברי רבא יכול להקשות למעט כלאיים, עי' תפרת יעקב ולב אריה.תוד"ה ועוד
 

 ע"ב

י שאוא"ב נוהג בחולין, דבקדשים אין שייך כלאיים, , הקשו דאם בא לרבות כלאיים ודאתוד"ה או

 , מלא הרועים ורעק"א.ותי' על דבריהם עי' מהר"ם שיף לב אריה וראש יוסף 
 

, עי' שו"ת דברי ריבות סי' נו', תפארת ישראל ב"מ ח' א', ריטב"א ה ורבי יונתןבמחלוקת רבי יאשי 

 .י קצוה"ח רצ' א', קה"י נדרים מו', טורי אבן מגילה ב:בשם ר"פ הלו ב"מ מה.

 ועי"ש ריטב"א.הוא מסברא,  י ב"מ צה. הוא מכלאי בהמה, ולתוד"ה עד, לרש"מקורו של רבי יונתן
 

 ארת יעקב מה שהקשה, עי' ראש יוסף ותורת חיים.רש"י ועי' תפעי'  ת"ל אותו, אחד ולא שניים,
 

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


