
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .סה חולין
מי יימר דלאו שני שמות נינהו?, ועוד למה לא מייתי קרא ד'כדרלעומר וקשה  אלא מעתה וכו',ו

, עי' חת"ס יו"ד עב' כתוב בתיבה אחתלמעשה מה שומלך עילם' דקדים? עי' תפארת יעקב, 

 ושו"ת 'שב יעקב' ח"א נו'.
 

עי' רש"י איך הגירסא כאן, ועי' תוס' לעיל סא. ד"ה כן, וברמב"ן סב:, ע"ע פי'  תניא ר"ג אומר וכו',

 .חת"ס יו"ד עד'ר"ת שם בתוס', ועי' 
 

ן שהוא טהור? עי' הא זרזיר גם דומה לעורב וגם שכן עמו וס"ל לרבנ וקשה, שכן ונדמה קאמרינן

 רמב"ן ורשב"א.
 

כרבנן דבעי שכן ונדמה, ומאידך הביא את הברייתא ש'למינו' להביא  דמצד אחד פסק קשה ברי"ף

דבפ"א ממאכ"א ה"כ פסק דבעי שכן ונדמה, ומאידך  וכן קשה על הרמב"םאת הזרזיר, עי' ר"ן, 

 '(, כו"פ )פני נשר( ולב אריה.זרזיר מין טמא? עי' כס"מ ורדב"ז שם )הל' ידפסק שם בהל' יד' ד 
 

 למה לא בדקו? עי' תי' שנסתפקו מה העיקר, ועי"ש עוד. וב'קרני חגבים' ח' הקשה מאי רובו וכו',
 

דאי או מספק. עי' פרש"י, והוא מואם מה שבעי תרוייהו  יל"עו, הלכך בעינן רוב ארכו ורוב היקפו

דברי רב פפא לגבי עצם שנשבר,  שם את ועי' תפארת יעקב, ועי' גליון הש"ס לקמן עו: שציין

 סק"ט שהוא מחמת הספק, ועי"ש במגיה על דבריו. 'נובשו"ע סי' כתב הגר"א  ובנידון זה
 

ולמה אסר להם, ע"ע אוה"ח ויקרא יא'  ' א' אלו חגבים היו אוכלים בזמנועי' פרי תאר פה חגבים,

 כא'.
 

 ע"ב

דפליג על תוד"ה  שםוע"ע ברמב"ן ן, ועי' תפארת יעקב מה שתמה עליה, עי' רמב"ששמו חגב, 

 רבי יוסי, וס"ל דת"ק ור"י פליגי, וכן מוכח מהרי"ף, אמנם ברמב"ם מאכ"א א' כב' נראה כתוס'.
 

דהיה לו לכתוב רק ארבה וממנו נלמד סלעם וחרגול? עי' תי',  ובר"ן הקשה, אי הכי חרגול נמי וכו'

 י' תי'.למה לא שאל רב אחאי על ארבה כמו ששאל על חרגול?, ע ובמהרש"א הקשה
 

דלא למדים סתם מהייתור אלא א"כ יש איזה  ובתורת חיים הקשה תנהו ענין לראשו ארוך,

 .משמעות לכך?, עי' לב אריה ומהר"ם שיף

 

 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 צחות והארותלהנ

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישה לכתובת זו, והדף ישלח בק


