
  לח. בס"ד, חולין

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

 
  "מראי מקומות"

 עי' פרש"י, וביאורו בשיטמ"ק וע"ע בעל המאור ורמב"ן. חי ותיזיל,היכי תי כל 

 

עי' שיטמ"ק בשם תוס' הר"ף ובשם עצמו, ועי' אור  בבאור המחלוקת בזמן הפירכוס,

 ., ולהלכה עי' דעת תורה יו"ד יז' סק"הבשם הבה"ג גדול עה"מ סוף בכורות מה שפירש 

 

ומה שהוצרך לזה? עי' רש"י ותו"ח, רשב"א  ואמר שמואל כותלי בית השחיטה שנינו,

 ותורא"ש, ועי' תפארת יעקב.

 

במה שהקשו מה ישיב רבא לראיית רנב"י? עי' רשב"א ורא"ה בדה"ב ב' ג',  תוד"ה רבא,

 ועי' לב אריה ראש יוסף ורש"ש.

 

ובבינת אדם סוף שער איסור עי' חכמת אדם ד' ח',  מהני פירכוס אחר חיתוך מפרקת,אי 

 והיתר.
 

 ע"ב

ובבאור הלימוד משמע מרש"י שאינו נקרא לידה, ובתוד"ה כי  כי יולד, פרט ליוצא דופן,

 כתבו דהלימוד משום דיליף מבכור, ועי' חי' הגרי"ז מנחות ו. כמה נ"מ בין בכור לקדשים.

 

 בבאור קושיית הגמ' עי' פרש"י ורמב"ן ועי' תפארת יעקב. ותיזיל, לעולם תיחי

 

ואיך יתכן? עי' תוד"ה אלא ותוס' בנדה מד. ובמאירי חילק בין אשה  דמתה והדר ילידתיה,

 לבהמה, ועי' שיטמ"ק, וע"ע מג"א של' סק"י.

 

רומי שדה , ולפי רש"י הוא משום דהוי יוצא דופן, ועי' רבינו גרשם, ועי' ממכי יולד נפקא

ועוד מה שהקשו מבכורות נז. שלא פסל יתום שנולד לאחר שמתה אמו משום יוצא דופן, 

 ועי' משנת ר"א ד' סק"ה.

 

 עי' תבואות שור יז' א', ועי' אבן האזל איסו"מ ג' יא'. בבאור ההוכחה של רבא,

 

אי יכול לשחוט לכתחילה לגוי, עי' רמב"ן ר"ן רשב"א ובראשונים דנו  השוחט לעכו"ם וכו',

ורא"ה, ועי' ספר המאורות אי יכול לברך על שחיטה זו )כיון שגוי אינו מצווה לאכול לא 

 .שחוט(

 

ומה הרבותא בזה, עי' תפארת  אפילו שחטה לאכול לעכו"ם מחצר כבד שלה פסולה,

לות על כל הבהמה או שלא יעקב שהביא דעות הראשונים אי בא לומר שאין לעכו"ם בע

 היה מחשבה להקטיר דמה לע"ז, וע"ע מה שהוא פירש בדבר זה.

 

ומק"ו זה הביא רעק"א שו"ת מהדו"ת מה' דלשי' תוס' דבפיגול  אר"י ק"ו הדברים וכו',

בעי דיבור גם במחשבת ע"ז בעי דיבור, וע"ע מהר"ם שיק מה שהביא לפרוך אהאי ק"ו 

 בהמה.דשאני הכא שהנכרי בעלים על ה

 

עי' קרן אורה זבחים מז. שמסתפק אי כהאי גוונא הכהן השוחט יהיה חייב  בעלים מפגלין,

ותירץ בשמונים ות שמונים מה שהקשה ממנחת סוטה, משום פיגול, וע"ע ספר גבור

 אופנים.
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