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וביאר הרשב"א בתוה"ב לו: שמה שסותם לבני א"י הוא משום שאינו תותב,  לדידן מיסתם נמי לא סתים,ו

משום דתותב? עי' א"כ למה הוצרכה בגמ' לומר שהטעם שלדידן סותם הוא דמותר לבני א"י תיפו"ל  וקשה

הדקין לזה  מות חלב ראשנה למלך שגגות יג' ה' אי ניתן לד , ועי' משמח' ג' וקרן אורהרעק"א מט:, פלתי 

 ולומר שיסתום לכו"ע כיון שלדעת הגאונים מותר באכילה.
 

, ועי' רש"י דנחלקו במחלוקת ר"י ור"ע, ובשו"ע אף שפסקו לאסור חלב היתר כב"ב בא"א כי פלגי דאייתרא

 יד', ועי' תורא"ש.-י הבהמה שאינו תותב עי' כו"פ סי' סד' סעי' ד' והתירו שאר חלב
 

, ועי' הגהות מרדכי תקצב' אי שלא מעמידים בהמה על חזקתה? עי' ראש יוסף  ומהמקיפים בבני מעיים, 

 כשמקיפין ואינו דומה אי אסור מודאי או מספק, ועי' פר"ח לו' יא'.
 

 ' כה' דהיא חוליה קטנה ורכה שבין החוליות, ועי' רא"ש.? עי' פרש"י, וברמב"ם גמהו בר חוליא,
 

י' הא לקמן בע"ב מבואר דאפילו ניטל כולו כשר, ולמה נקט לשון נקבה? ע ויל"ע חלחולת שניקבה כשירה,

מכשיר מדין סתימה או שבגלל זה הנקב לא  מה שירכיים מעמידות זה אי  וד יל"עוערא"ה בדה"ב לח:, 

 עי' ש"ך מו' ג', ובגליון רעק"א שם. מפריע?
 

 ע"ב

ומה , פירש דלשיטתו דכרס הפנימי הוא בושט ודאי חולק, ועי' רשב"א תורה"ב לח:רש"י ד"ה ודרבי, 

 .ם שיף ותפא"יהר" משהוצרך לומר שחולק, והלא ושט ודאי נקובתו במשהו? עי' מהרש"א ו
 

הוצרך לומר זאת במיוחד למה ועי' לב אריה  ,עי' רש"י ד"ה מאי דא"צ לבדוק אם יש נקב הכרס,טריפות 

 .בכרס נאמר שיעור שונה לגדולה ולקטנהלמה בטריפות הכרס, וע"ע מש"כ 
 

ך הלא לאור  וקשהדהיינו בעיגול, והרמב"ם ט' ו' כתב בעיגול או באורך, ועי' פרש"י  ה,פנקדרה כסלע טרי

 שיעורו בטפח? עי' כסף משנה, וב"ח סי' מח' סעי' ד'.
 

 2/3ועי' רא"ש לג' דיוצא לפי זה דרוחב הסלע שליש טפח, ועי' מהרש"א דלפרש"י הוא  תוד"ה לשתמתח,

 .ועי' תבו"ש ל' סק"וועי' תפארת יעקב נ"מ ביניהם, טפח, 

מה הדין בבהמה קטנה האם תיטרף בפחות מסלע דהיקפה הוא כרובה, עי' פלתי מח' ה',  וניםנחלקו האחר

 .ופרי תאר שם ס"ק ו' ועי' תפארת יעקב

 יעקב רתתפאא לבלי ציפא, עי' נו"כ ובין ציפ וברמב"ם ט' ו' לא הזכיר החילוקכגון דעיילי תלת קשייתא וכו', 
 

רש"י כתובות עו: דהחילוק הוא בבית הכוסות עצמו בין המקום עי'  ,בית הכוסות וכו' מחט שנמצאת בעובי

וכן עי' תוד"ה מחט, וברמב"ם ו' יב' עי' כס"מ שם,  ואי הוי רק מבפנים או גם מבחוץ,העבה למקום שלא, 

וברשב"א והר"ן חולקים, ועי' ב"י וב"ח סי' מח' שביארו לפי זה  נראה מדבריו שם שכשרה בלא בדיקה,

כשימצא קורט דם אפילו מצד אחד היא טריפה?, ועי' תורת  דלכאורהב' צדדים, -ד להחילוק בין מצד אח

 .ותוה"ב לט.ר"ן  ועי"ששבת לו. עי' רש"י ותוס'  נחלק חד,ובדין ניקב המסס מצד אחיים, 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
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