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  "מראי מקומות"

, כתבו דס"ד דאסור בנגיעה בגזירה שלא יבוא לאכלו, ועי' רש"ש שהקשה תוד"ה אבלו

 דכל טומאתו גזירה ואיך יגזרו גזירה לגזירה, ועי' לב אריה שביאר באופן אחר.

 

ב, ואור שמח שאר -ספתא בטהרות, עי' מקדש דוד מ' אמה שהביאו מהתו תוד"ה האוכל,

 אבוה"ט יא יג'.

 

מרש"י כאן ד"ה אלא נראה שאינו מה"ת אלא אסמכתא בעלמא,  בדין שלישי בתרומה,

וכן הבין הרשב"א בדבריו ועי' בדבריו מה שהקשה לפי זה, ובראש יוסף  ביאר שגם לרש"י 

 מה"ת.הוא 

 

 אם הוא מה"ת או דרבנן, עי' רש"י ותוס' כאן ובפסחים יט. בדין רביעי בקודש

 

פליגי ארש"י ותוס' וס"ל דלרבי יצחק אין שלישי כלל בחולין שנעשו על  הרמב"ן והרשב"א

 , עי' ראש יוסף, ועי' מקדש דוד טהרות מ' ג'.טהרת הקודש, וכן נראה מדעת הרמב"ם

 

וע"ע תורא"ש וחזו"א טהרות בבאור קושייתו עי' תוד"ה בחולין,  ר חמא וכו',מתיב רמי ב

 ב' ו'.

 

 ע"ב

כתבו דמה שמותר הכהן בשתיית היין הוא ע"י דין ברירה שהרביעית  תוד"ה שמא,

האחרונה שתשתייר עליה יחול דין הקדש, ועי' טורי אבן חגיגיה כד: שהקשה דכיון שסתם 

הוא סובר דאין ברירה?, עי"ש מה שמתרץ, וכן קשה  משנה היא ס"ל לר"י דכן הלכה והלא

לדברי הרמב"ם שסובר דאין ברירה ובכל אופן פסקה למתניתין?, עי' דבר אברהם ח"ב סי' 

דהכא מדאורייתא בטל ורק מדרבנן צריך להגיע לברירה, ועי"ש מה שהביא עוד ד -בל' 

 .לתרץ ומה שדחה

 

 

 

שביאר בדבריו ומה שיישב לפי"ז מה  מ' ב'  ועי' מקדש דוד ראב"צ אומר ה"ה כתרומה,

 .קושיית התוס' בחגיגה כ

 

וכאן פרש"י הטעם שהיא עושה אותו לאוכל, ופי' התוד"ה שחיטה  שחיטתו מכשרת,

שמתירתו לאכילה, והקשה התפארת יעקב דזה שלא כמו שפרש"י לעיל במשנה שזה 

ין ר"ש לחכמים משום שמתירה איסור אבמה"ח?, וכן הקשה דמצי למינקט נ"מ ב

 אחרת. ר למה כאן הוצרך רש"י לפרשבדבריו שביא בשחיטת טריפה, ועי'
 

 דאיירי בבהמה, רש"י פירש זאת בדם בהמה שמתה, וכן פי' בדם מגפתודם המת וכו', 

ה דם הרבו להקשות עליו, ופי' ר"ת דאיירי רק בדם ובתוד"  חו לזה עי' בר"ן,ומה שהכרי 

 .אדם, ועי' לב אריה ראש יוסף ותפארת יעקב שיישבו דברי רש"י מקושיות התוס'

 

ביארו למה לא בעי קרא לרבי אבהו בפסחים כא: דכל לא תאכלו משמע  תוד"ה למישרי

ורבי שמעון ורעק"א שם, ד"ה  כב. גם איסור הנאה עד שיתירנו הכתוב, וע"ע תוס' שם

 .וע"ע ראש יוסף וחת"ס כאן, וע"ע תוד"ה סלקא ובמרומי שדה שם
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