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 באותיות כאלו הנושא המרכזי מסומן /השאלות                           .מ בכורות
יה , ועי' תפא"י כלים יז' ט' למה האחת על קרן מזרחית צפונית ואחת על קרן מזרחית דרומית

 חילוק המקומות ביניהם.

 

 משנה.צח., ועי' תוס' אנשי שם ב יה? עי' רש"י כאן ובמנחות הבירה, היכן ה שושן

 

ל וו לידי מעילה, ועי' תוס' מנחות צח. ד"ה שלא, שאין פה ממש איסור מעילה שהרי יכשלא יבוא

, להתחלל על שווה פרוטה, ועי"ש תויו"ט במשנה בכלים, וברש"ש שם, ועי' מקור ברוך ח"ב לז'

 .כלים, ומנחת אריאל שם במנחותמשניות הגרימ"פ ב  יח' ה', שיעור עי' תקנת עזרא מעילה

 

כשהיו האומנין וכו', וכיצד היו עושין? עי' פרש"י, וע"ע רמב"ם מעילה ח' ה' באופן אחר, ובאור 

וליקוטי הלכות  עי' משנה אחרונה שם בכלים, חק נתןו, עי' מרכה"מ צרך לפרש כןהודבריו ולמה 

 .במנחות שם

 .ולא לשיעור הכלים? עי' משנ"א ותפא"י שם בכלים ומה שחששו רק למעילה

 

ה שוחקת, ועי' מי השילוח שיעור אמעי' תשב"ץ שו"ת ח"א יז', מש"כ איך למד מכאן הרשב"א 

 סי' א' סק"ח.

 

? עי' רא"ש סי' ב' בשם הרמב"ן, עי"ש וכמאן הלכה ואתא ר"ע למימר וכו', ובדעת ת"ק האם פליג

 חזו"א כה' טו'., ועי' א שםהמשנה ומהריט"' ה', תויו"ט על ורות גמעדני יו"ט מ', רמב"ם בכ

 

"ה מה שהעיר בדבריו, ע"ע תודי"ז ראבל ברגל טרפה, דכל יתיר כנטול דמי, עי' פרש"י, ועי' חי' הג

 י תאר שם ט' מה שכתבו בדבריו.שנשמטה, ועי' פר"ח נה' י' ופר

 ליתי ופרי תאר.טז' פ היה כשרה, עי' פר"חע"ע טוב"י שם נה' כמה אופנים שיותרת ת

 

 עגילן אע"ג דסדיקן, עי' חזו"א כה' טז' מה שדקדק בדברי הרמב"ם בזה.

 

, עי' נודב"י תנינא יריכו ט' כתב דהוא מי שנשמטהם ביאמ"ק ז' שתרבב לו יריכו, וברמב" שרוע שנ

, ע"ע רש"י עה"ת ויקרא כא' יח' מה שפירש, עי' רא"ם שם ס יו"ד נו'חת" יו"ד קצ', ושו"ת

 מהריט"א נז' א'.ו

ועי' רמב"ם אינו ניכר מחמת עצמו אבל ניכר מחמת מלאכתו, עי' רש"י שפירש דאיירי על הרגל, 

 ות כאן.ט' ושם בכס"מ, ועי' ליקוטי הלכביא"מ ז' 

 

 צאןי' הא באוכמא הא בחיוורא, עי' פרש"י, וברא"ש סי' ד', ועי"ש מעדני יו"ט ק' אי פליגי, ע

 .יקוטי הלכותועי' ל ,דב"ז ולח"מר ו"מ ב' ב', עי' כס"מ קדשים, ושיטת הרמב"ם איס

 

 ע"ב

הא דאית בה עצם הא דלית בה עצם, עי' פרש"י ועי' דברי חמודות ט' בבאור דבריו, ועי"ש מה 

 ות ק' וחזו"א כה' טז'.יקוטי הלכשדייק מדברי הטור, עי' ל

 

 .ריו ובדעת הרמב"םי יו"ד שט' בבאור דבי, ועי' ב", עי' פרש"ד וכו'חבזמן שהוא עצם א

 .ת ירושליםתפאר ה' רגלים, עי'רעק"א עה"מ, ו-מש"כ רש"י למה אינה נפסלת כמו ב י'וע

 

 .ועי' ערוה"ש שט',  וב"ח ב"יתוס' ורא"ש טו ע"עפיו בלום ורגליו מבולמות, עי' רש"י ב"פ, 

 

 ח.ה, עי' חזון יחזקאל ד' ב', ועי' משנת אברהם שזהו חסרון בכוזמום ובעל יבלת, טעם 

 

"י, ועי' לח"מ איסו"מ ב' ב' אי לשיטתו גרסינן אלא, עי' רסת התוד"ה וכו', עי' פרש אידי ואידי בלבן

וביתר הבז  קג,ה ז ח" אלא וביאורו בב"י שט', ע"ע דעת הרמב"ם והטור בזה, ועי' שו"ת הרדב"

 שהובא בספר הליקוטים על הרמב"ם.

 

על המשניות, וע"ע השינויים ביחד? עי' רעק"א עי את שני גדולה כשל עגל קטנה כשל אווז, ואי ב

 פרטי דינים בזה בליקוטי הלכות וחזו"א כה' יא'.

 

ורבנן עד כמה וכו', ואי קאי אביצים או אאוזנים? עי' רש"י רא"ש וטור, רמב"ם איסו"מ ב' ב' ולח"מ 

 .שרוע? עי' מהריט"א וחי' רא"ל ח"ב מט' אינו בכלל , ולמהשם
 

 ון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'צי-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


