
  בס"ד

 "ישיבישע בלאט"
  קומות"ממראי "ו "אלותש""לאמדעס" ב"דף" ב

 בקו תחתוןמסומנות  השאלות                                 .קכה חולין
 וע"עקולית המת, ומנין המקור שעצם כשעורה מטמא? עי' רש"י כאן, ולקמן קכו: ד"ה עצם ובתוס' שם, ו

 .סדרי טהרות אהלות כז:

 

, עי' קול וקולי המוקדשין, באיזה אופן מטמא? עי' רש"י, תויו"ט במשנה, וע"ע אור שמח אבוה"ט ח' ג'

 הרמ"ז למה נוקט המוקדשין סתם, וע"ע הערות הגריש"א.

 

 קולית נבלה וכו', ומנין שעצמותיה לא מטמאות? עי' פרש"י, ובתיו"ט הביא מהתו"כ בנבלתם ולא בעצמות.

 

אינו מטמא משום שומר, עי' רעק"א על המשניות מה שהקשה מרש"י לעיל קיט. ועי' בטעם שכתב רש"י ש

 , וע"ע תפארת יעקב מה שהקשה מפירות.רש"ש, ועי' שחיטת חולין מה שיש ליישב

 

מנין שאף במשא?, על מה הקושיה? עי' פיה"מ לרמב"ם, תורא"ש ופסקי הרי"ד, ומה שנקט בלשון הזה?עי' 

 וד.קול הרמ"ז ושונים לד

 

א' יב', ע"ע -את שבא לכלל מגע וכו', אי הלכה זו בכל הטומאות או רק בנבלה? עי' רמב"ם אבוה"ט ב' יא' ו

 שערי יושר ש"ג סו"פ ז', ועי' תוס' לקמן קכו: ד"ה בנבלתה דהוא דין בכל הטומאות.

 

 .תוד"ה נוגע, בקושייתם מנין לגמרא שמאהיל לא נטמא, עי' רמב"ן ובמהר"ם שיף

כתבו התוס' דאין מאהיל מטמא אלא כנגד המוח, עי' מהרש"א מה שהקשה מלעיל קיח:, וע"ע לב ובמה ש

 אריה יעב"ץ ותפארת יעקב.

 

ואי דאיכא כזית מוח מבפנים וכו', טומאה בוקעת ועולה באהל נמי ליטמא, ועי' תוס' הנ"ל שהקשו דנוקמא 

 כרבי יוסי שאיו טובו"ע?, עי' תורא"ש ועי' פורת יוסף.

 

ועי' רש"י דאפילו שאין מוח כלל מעלה ארוכה, , וכו' מעלה ארוכה מבחוץ אבר מעליא הואואי מוח מבפנים 

ועי' תוד"ה ואי מה הכריחו לרש"י, ועי' בראשונים מה שכתבו להקשות על דברי רש"י, וע"ע לב אריה 

 .'כא, ומה שהקשו ממוח המתקשקש, עי' סדרי טהרות כלים ותפארת יעקב

 

 י ובתוס', וע"ע נזר הקודש.מטמא?, עי' פי' קושיית הגמ' ברש" י במוקדשים אמאיאי הכ

 

דאמר רב מרי וכו', ועי' תוס' הנ"ל מה חידש רב מרי הלא זה מבואר במשנתינו? עי' תי' ועי' לב אריה 

תוס' דרב אמי חידש שמה ששימש ותפארת יעקב, ועי' משנה למלך קרבן פסח י' ב' שדן במה שכתבו ה

, וע"ע ברמב"ם אבוה"ט ח' ד' נותר אפילו עכשיו אין בהם כלום מטמא, ע"ע מרכבת המשנה שם וחק נתן

 ובמהרי"ק שם, ובצל"ח פסחים פג., ומנחת חינוך קמו' ג'.

 

, הר"ם, ועי' מותירצו זהיל ומצטרפין, ועי' מה שהקשו לפי"תוד"ה ומאי, פירשו דהחידוש במה שנוגע הוא מא

 תורת חיים, ולב אריה, וע"ע תפארת יעקב מה שהקשה על דבריהם.

 

הב"ע כגון דאיכא כזית מוח המתקשקש, גבי מת טובו"ע, נבלה כיון דמתקשקש וכו', ועי' רמב"ם טומ"מ ב' 

 .מהר"י שפירא נבלה ושרץ, עי' גביד' ט' שהביאה בין לגבי מת ובין -ה' ואבוה"ט ב' יא' ו

 

 ע"ב

היה קשה רישא לסיפא? עי' תי' וע"ע תפארת יעקב,  אימא סיפא וכו', ובתורא"ש הקשה דגם בלי ר"י

 וחת"ס.

 

טומ"מ יב' א' חי' רח"ה וגליונות חזו"א,, ועי"ש שנחלקו טומאה רצוצה, עי' רש"י כאן ובסוכה י., ועי' רמב"ם 

 .הרמב"ם והראב"ד אי שיעור טפח הוא מלבד המת, ועי' כס"מ

 

בטומאה רצוצה בין שני מגדלים וכו', ביאורו עי' ברש"י ועי' רמב"ם פיה"מ עדיות ג' א' ואהלות ג' א' שפירש 

 נא ביניהם.באו"א, ועי' סדרי טהרות אהלות עא: אי יש נ"מ לדי 

 

, וע"ע מש"כ ועי"ש גליונות חזו"אדכולה נגיעה היא, גדרו, עי' חי' רח"ה על הרמב"ם טומ"מ יט' ריש ה"א, 

 .טהרות א' ד'קו' , וע"ע מקדש דוד בחלק יו"ד ריד אי בעי שיגע דווקא בין המגדלים

 

תוד"ה אמר הקשו דלפי זה לא היה צריך לנקוט בסיפא שטהור ע"י המשכה ע"י דבר אחר אלא היה לו לומר 

 ' חי' אליה רבה על המשנה שם.עי' תורא"ש ורמב"ן, ועישאים אינה רצוצה טהור? 

ובמה שתירצו התוס' שהסיפא נמי איירי ברצוצה, עי' לב אריה, ותויו"ט שם במשנה, ועי' תפא"י בבועז אות 

 .ד' 

 

ועי' רמב"ן,  ומאן תנא דקרי לאהל נוגע וכו', ועי' ראב"ד עדיות ג' א' שהקשה דשיטת ר"מ היא באהלות שם?

 וע"ע רש"י על התוד"ה ומאן, ובסדרי טהרות אהלות עא:.

 

? עי' נזיר נ: ובמפרשי מלא תרווד כמה הוא מלא תרווד רקב, עי' רש"י כאן וברמב"ם פיה"מ נזיר ז' ב', ו

 המשנה שם.

 

ית אלא נוגע הא לא נגע בכולה, עי' פרש"י ובתורת חיים,וע"ע פי' הר"ש על המשנה שם שהוסיף בקושי

, ושיירי טהרות עב. הגמ' שהלא אין נוגע וחוזר ונוגע? עי' מי נפתוח )פרפר ז' א'( שם וסדרי טהרות לח.

 .ל מגענו למה מטמא במשא הלא לא אתי לכלאהלות ב' ב' ועי"ש מה שד 

 

ות ב' ב', עי' דברי רש"י נדה נו. להלכה במאי מטמא? עי' רמב"ם טומ"מ ב' יא' ובמפרשים שם, ובמניות אהל

ובהערות  ברעק"א ובאחרונים שם עי' רש"ש, ועי' מו"ק ה: תוד"ה שאינו ובהגהות מהר"ב רנשבוג שם

 .הגריש"א

 


