
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .צז חולין
, ועד כמה אסר? עי' תוד"ה ההוא, ועי' ריטב"א די"א כיון שאין מפעפע הכל שאני חלב דמפעפעו

 ס' בעי קליפה.-' ש"ך קה' טו' אי למתירין בבשווה כמו בבישול, עי' רמב"ן ור"ן ורעק"א, ועי

 

 והטעם דלא מקשי ישירות מר"י על רב הונא? עי' תו"ח ורעק"א. הוה עובדא קמיה דרבי יוחנן וכו',

 

ועי' תוד"ה שני ביאורים האם הכוונה דהוא כחוש ולא פעפע או דהגדי היה   ההוא כחוש הוי,

 , ע"ע רמב"ן רשב"א וריטב"א.כחוש וממילא היה בו מעט חלב והיה שישים כנגדו

 

 כילכית באילפס, עי' ריטב"א אי התי' פליגי אהדדי, וע"ע חת"ס. כוליה בחלבה,

 

עי' פרש"י במה נתערב, וע"ע רבינו גרשם, ועי' ש"ך ורעק"א קז' א', וע"ע רש"ש מה  באילפס,

 שהוכיח מכאן לגבי ביטול דבר שאסור משום סכנה בשישים.

 

ואי בעינן דווקא נחתום או כל עכו"ם נאמן, וכי אי בעינן דווקא מסל"ת,  ליטעמיה קפילא ארמאה,

עי"ש  –עי' רש"י ד"ה ליטעמיה, ותוד"ה סמכינן, ע"ע לב אריה וראש יוסף, וברשב"א תורה"ב טז. 

רא"ה בבדה"ב, תרומה"ד שו"ת עט', ש"ך טז' ופליתי צח' סק"ב, ועי' ב"י צח' מש"כ בדעת 

 .ש רדב"ז אי בזמנינו יש קפילא, ע"ע ב"ח צח' ויש"ש לא', ועי"הרמב"ם מאכ"א טו' ל'

 

, ואם בישל בנו"ט, ומה שאין מבשלין לכתחילה שיש שישים? עי' קדרה שבישל בה בשר וכו'

 רעק"א שו"ת מהדו"ק רז', ועי' ריטב"א בשם הרא"ה אי בשאינה בת יומא שרי לבשל.

 ומה שאין כאן איסור חנ"נ? עי' מרדכי תרעט' וביאור דבריו בפליתי צב' ב'.

 

והקשו באחרונים לשי' רש"י דטעם כעיקר בשאר איסורים דרבנן  ה"נ סמכינן אקפילא ארמאה,

 ורק בבב"ח הוא מה"ת מנין שגם בדאורייתא סמכינן אקפילא? עי' פליתי צח' ב' רעק"א וחת"ס.

 

 ע"ב

ומה ההכי תמצי? ברש"י והראשונים פי' בתרומה, וע"ע  יתרא בטעמא,מין בשאינו מינו דה

, וע"ע ריטב"א, והרשב"א והר"ן הקשו דהלא תרומה בטילה באחד ומאה ולא בטעמא? עי' תירוצם

, וברש"י על הרי"ף כתב להדיא לבד מתרומה, ועי' אור גדול שו"ת ח"א רש"ש על הרש"י ד"ה בין

 .ס' ז'

 

עי' רש"י ור"ג דאייריי בבב"ח, ועי' שו"ע צח' א' ש"ך טז' פמ"ג וגליון ומהו?  דאיסורא בקפילא,

 מהרש"א שם.

 

נחלקו אביי ורבא מהי תערובת של מין במינו ומהי תערובת שהיא מין באינו מינו,  במסכת ע"ז סו.

האם לפי השם או לפי הטעם, ועי' רמ"א צח' ב' שנחלקו בכל איסורים שבתורה, ועי"ש ש"ך סק"ו 

 ה עליו וסבר דאיירי רק באיסורים שהחמירו חז"ל, ועי' טז' שם.מה שהקש

 עי' רבינו גרשם, רשב"א וריטב"א ורא"ש סי' כה'. ומהו מין במינו לשיטת רבא

 

ואם יש קפילא אם לחומרא או לקולא? עי' רש"י צח. ד"ה בס', דבמקום  דליכא קפילא בשישים,

ברא"ש סי' כט' כתב דאו קפילא או ס', ועי' שיש קפילא לא סומכים על שישים, ע"ע רמב"ן שם, ו

 רמב"ם מאכ"א טו' כב'.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

עי' פרמ"ג פו' משב"ז ט' אי הכוונה שטעמם קלוש, או שאין בהם טעם כלל  דביעי בעלמא, כי מיא

 עי"ש נ"מ בזה.

 

במה שהקשו שנחלק בין קלופה לשאינה קלופה, עי' תירוצם, וע"ע ברמב"ן,  תוד"ה בביצת,

ועי"ש מש"כ בשם הראב"ד, ולהלכה עי' פרישה וב"ח סימן טו' האם ביצה קלופה אוסרת אחרות 

 כשאינם קלופות, ועי' ש"ך ס"ק טו', טז' סק"י, ופליתי סק"ו.גם 

 

, ומשום מה איסורא? עי' רש"י וע"ע רא"ה וברשב"א תורה"ב נו., ומאימתי נאסרה? בביצת אפרוח

 עי' תוד"ה בביצת, ובמאירי הביא שיש חולקים, ועי' רדב"ז מאכ"א טו' יט'.

 

 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 הארותהערות ול

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


