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 באותיות כאלו מסומנות השאלות                               .כב בכורות
רק אחר התי' של כדי למה באה קושיא זו עי' ערוך לנר בנדה כז:  למימרא דולד מעליא הוא?,

 תפארת יעקב חולין עז: )עהתוד"ה סמוך(. , וע"עלפרסמה וכו'

 

יב פטר רחם, ואי אינו בטל דממ"נ אי בטל ברוב למה חש ויש להקשות משום ביטול ברוב נגעו בה,

למה לא יטמא במו"מ? עי' הגהות הרא"מ הורוויץ, ואבני נזר או"ח נו', חלקת יואב או"ח לב' ו', 

 וקה"י סי' כ'.

 

דרק בדברי רב חייא  ובמה שהקשועי' חזו"א בכורות כא' א' מה שהעיר בדבריהם,  תוד"ה ר"א,

 .מבואר שבטל ברוב? עי' מי נדה בנדה כז:

 

רמז ן יעי' פרש"י דהוא משום ביטול ברוב, ועי' מרדכי חול וטעמו, נימוק עד שלא יצא רש"א ולד

 בשם רבינו משולם, וע"ע במל"מ מטמ"ש א' יד' ובמהריט"א בכורות ג' עמ' נו'.תשלז מה שהביא 

 

ק ביאר שזה המשך לתחילת ובצ"עי' פרש"י,  ראש כפיקה,יעגילו אין לנפלים פתיחת הקבר עד ש

 הררמב"ם והרע"ב שם, עי' תיו"ט ותפארת יעקב, וע"ע בר"ש שם ובסדרי טהרות.המשנה, וכ"פ 

 

אינה טומאה בלועה, ועי'  מתיימא דזה קאי לגבי טומאה, ועי' פרש"י של בהמה כשל ערב

דאיירי לענין  והרמב"ם בכורות ד' יג' פירשמהריט"א פ"ג עמ' סג' ובסדרי טהרות אהלות פ"ז מ"ד, 

ט שהובאו לעיל ובחי' שי"א והקשה עליהם, עי' מהריט"א וסד" הרמב"ן בהלכותיו וכן הביא, בכורה

 הגרי"ז כאן.

 

ומלא  יההא דחולין ע: דאיירי שלא העגיל כפיקה, עי' לב אר במה שכתבו ליישב, תוד"ה עד

 הרועים שם עא.

 

 , עי' פרש"י כאן ובנדה יז., ועי' חי' הגרי"ז וקוב"ש פסחים קנו'.?וצורת טהרתן משיקו במים וטהור,

 

כאן,  ראשית ביכוריםם, עי' תוס' חיצוניות ולמע"מ מי  דמהני הקשה במה שכתבו, תוד"ה בטילי

 וחק נתן. מהריט"א וע"ע תוס' חיצוניות לקמן כג:, ובראשית ביכורים שם, ועי"ש

 

מדוע לא אמרינן סלק למים שבקדירה, ושאינו מינו ירבה עליו ויבטלו וכדאמרינן  הקשו תוד"ה אבל,

 בחולין ק:? עי' תי' וע"ע תוס' בחולין שם ובלב אריה, ועי' קה"י כב'.

 

ט' פי' הארוך ס"ק כה', במה שהקשו על רש"י עי' הגהות יעב"ץ, ועי' יד יהודה יו"ד צ  תוד"ה וניעור,

 .ותוס' ימן ד' מה שרצה לתלות במחלוקת רש"יס יו"טונע ועי' שו"ת

 

 עי' רש"ש מה שביאר בקושיית הגמ'. וכי טומאה שבהם חזרה וניעורה,

 

ועי"ש מה שחלקו בשם ר"ת בין גדל , אמרינן חוזר וניעור אי גם באיסור דנו בארוכה תוד"ה יתיב,

עי' חי' הגרי"ז, עי' מה שנו"נ בדבריו מכמה סוגיות, ינתיים, באיסור ללא הפסק, לבין מתי שפסק ה

 .מהרש"א ופנ"י עי"שוע"ע תוס' ב"ק ק:, 

למה מי פירות בטלים במקווה אף שאין שישים כנגדם, עי' יד יהודה  ובמה שהקשו בסוף דבריהם

 .צט' כה', אור שמח מאכ"א טו' י', ובבאור תירוצם עי' ברכת שמואל יבמות כא' ח'

 

 ע"ב

ועי' תוד"ה תירום גי' הירושלמי תישרף, עי' מש"כ בשם ר"ת, ועי' תוס' בפסחים  ,תירום ותירקב

 לד. ואתוון דאורייתא כלל טו'.

 

היא סאה שנפלה היא סאה שעלתה, ובטעמו של ר"א, עי' ירושלמי תרומות ה' א'  שאני אומר

 שנחלקו אמוראים בדעתו, וע"ע שבת קמב. שדברי ר,א להחמיר ולא להקל.

 

, עי' פרש"י ועי' תיו"ט עה"מ תרומות ה' ב' מה שפירש בדעתו, ועי' ה ותאכל וכו'וחכ"א תעל 

עי"ש פי' הרא"ש על המשנה משנה ראשונה, ובדעת התוד"ה תעלה דיש בה קדושת תרומה, 

 אות ג'.

 

"ם שם משנה א' דהכוונה שיעשנה ככרות קטנות, עי' ועי' פיה"מ לרמב , עי' פרש"י,ניקודים

 תויו"ט, ועי' תוס' אנשי שם.

 

עי' תוד"ה ובלבד שהכוונה שלא יהיה  או תתחלק לעיסות, ובלבד שלא יהא במקום אחד כביצה,

 מהטומאה כביצה עי' הטעם ועי' ראשית ביכורים, ע"ע רבינו גרשם, ופיה"מ לרמב"ם שם.

 

עי' תירוצם, למה בחולין טמאים שנפלו לטהורים לא גזרינן כדעולא, במה שהקשו  תוד"ה ובלבד,

 .עי' הגהות רא"מ הורוויץ מה שהביא לתרץו
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935 , או0527652935 הארותהערות ול

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


