
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .צב חולין
עי' בדבריהם מה שכתבו בסדר הקדושה, ובחילוק שבין אופנים לשרפים וחיות, עי' מהרש"א  תוד"ה ברוך,

 לב אריה וריטב"א.
 

 עי' תורת חיים מה שביאר בזה וכן למה נגע דווקא בכף ירך יעקב. יעקב נעשה שר למלאך,
 

הלא פסוק זה קאי על  קשה, ופרש"י דהגיע זמנם לצאת לפרות ולרבות, ושנאמר ובני ישראל פרו וישרצו

 , וע"ע תורת חיים מה שביאר בכל העניין.היותם במצרים? עי' לב אריה מה שכתב בזה
 

 עי' לב אריה יסוד גדול בהחזקת הת"חעלין שבה אלו עמי הארץ, עי' פרש"י, ו ת שבה אלו ת"ח,אשכולו

 .בזה גורם לנכסיו שיעשו פירותש 
 

, ועי' מהרש"א למה לפעמים נקראים כסף ולפעמים שעורים, וע"ע חי' ואכרה לי בחמשה עשר כסף וכו'

 .הגאונים על העין יעקב
 

, עי' פרש"י שלא נתפרש אלו הם, ובעשרה מאמרות מאמר חיקור דין שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח 

 .ביאר שזה ככל השיטות בסנהדרין נו: שבין כולן יצא ל' עי"ש שמנה הדברים
 

 ע"ב

תה מאליה, ועי' לעיל , בפי' השני כתב רש"י דאיירי על בשר בהמה שמשאין שוקלין בשר המת במקולין

 צא. תוד"ה כמאן ומה שהבאנו שם בדבריו.
 

ומכאן שאם היה עגול ה"ה בכלל האיסור ואין צריך ריבוי מיוחד, ומכאן הקשו על הבה"ג  אית ליה ולא עגיל,

גיל? עי' פרמ"ז לה וע שיש  היא בכלל בהמה, וקשה תיפו"ל משוםשכתב דבחיה יש גיד הנשה בגלל ש

 משב"ז סה' ד', ועי' בלב אריה.
 

, ועי' בראשונים שהקשו מאי שנא מתפילין דאזלינן בתר כל אחד ואחד בשני עצמו שאטר בעי רב ירמיה וכו'

 מניח על שמאל למרות שיד כהה של כולן הוא בימין? עי' תירוצם, ועי' תפארת יעקב.
 

או מימרא בפנ"ע? עי' רש"י כאן ורש"י במשנה, וברע"ב על  , ואי זהו סיום דברי ר"י,וחלבו מותר באכילה

 המשניות הביא ב' הפירושים עי"ש תויו"ט ובכתב סופר כאן.
 

ומה שהוצרך להביא דברי רבי אושעיא, עי' תוד"ה ואמר, רמב"ן ורשב"א  ואמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא,

 , ועי' מגיד משנה מאכ"א ז' ג'.אהרמב"ם עי' רשב", ובשי' בחידושים ובתוה"ב ש"ב ב"ה, ובריטב"א.
 

, ושיטת הרמב"ם עי' , ואי חטיטה זו מה"ת או מדרבנן עי' בראשוניםגיד הנשה מחטט אחריו בכל מקום וכו'

 .מאכ"א ח' א', ועי' העמק שאלה וישלח כד' ו'
 

 .רשב"א וריטב"א, וע"ע תפארת יעקב ובבאור מחלוקתם, עי' תוס' ובראשונים רמב"ן עולא אמר וכו',
 

 תפארת יעקב וברמב"ם מאכ"א ז' ז'.במה נחלקו, עי' רשב"א וריטב"א, וע"ע  לובן כוליא,
 

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


