
  בס"ד

 "ישיבישע בלאט"

 "לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת ומ"מ 
 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .קה חולין

עי' לעיל תוד"ה עוף, ועי' רי"ף אי בעי שהייה שש שעות בין בשר לגבינה  רב חסדא, בדעת

ש"י והרמב"ם אם הוא משום השומן של רמב"ן ורשב"א, וטעם השהייה נחלקו ובעה"מ לז. ר"ח ר 

הבשר או בגלל מה שבין השיניים, והנ"מ ביניהם עי' טור יו"ד פט', ועי"ש דרכי משה לגבי גבינה 

 קשה, ע"ע טד' סק"ד וש"ך ס"ק טו'.
 

ו' שעות צ"ע מה הקושיא? עי' -ולדעת הרמב"ם שזה טעם המתנת ה בשר שבין השיניים מהו,

 "ם תפארת יעקב ולב אריה כאן.ב"ח וש"ך שם פט', ועי' מהר
 

ומתי יש להחמיר יותר מהדין? עי' הגה' אשר"י סי' ה' בשם  אנא להא מילתא חלא בר חמרא,

 וברכי יוסף שם ס"ק כג'., ש"ך פט' ס"ק יז', )וסי' ט'( מהר"ם מרוטנבורג, ועי' יש"ש סי' ו'
 

דתא, רמב"ם מאכ"א ט' וכו', וכמה הוא הזמן? עי' תוד"ה לסעו בהא סעודתא הוא דלא אכילנא

 .כח' ורא"ש סי' ה', עי"ש טז' ש"ך פר"ח ופלתי
 

 ., בבאור הענין בזה, עי' יש"ש ט', מראה יחזקאל עה"ת וארא, ושם עולם לח"ח יא'סייר נכסיה
 

רעק"א שהקשה מ"ש למה לא מברכים ענט"י שבין תבשיל לגבינה, ועי' בסופו פירשו  תוד"ה מים

 .משחיטה? ועי' מהר"ם שיף תפארת יעקב, ומהר"י שפירא
 

 ע"ב

וטעם הפסול עי' פרש"י, ועי' חת"ס כאן וראש יוסף לקמן קו.  אבל יד סולדת בהן אין נוטלין וכו'

 מה הדין לאחר שנצטננו, ופי' הלישנא בתרא וסברתם עי' ב"י או"ח קס', וע"ע תפארת יעקב.
 

 עו כלי ולתוך כלי, עי' פר"ח פט' סק"י, ושו"ת חכם צבי סי' נה'.אי ב מים אמצעים,
 

א תוד"ה מים, וע"ע בתר"י ברכות מ. ע"ע דעת הראב"ד שהובא , עי' ע"בענין מים אחרונים

 ברמב"ן, ולענין הזהירות בהם, עי' טוש"ע קפא' באור הגר"א ומג"א שם, ועי' מר וקציעה ובחיד"א.
 

 כות ו' ג' מה שלמד מהכא, עי"ש ראב"ד, ועי' כס"מ ולח"מ שם., ועי' רמב"ם בר כל מילחא מאי
 

 , עי' יש"ש סי' יב' אי יש לחוש לדברים אלו בזמן הזה.רוח רעה, רוח צרדה
 

א ן מכזית מותר לאבדן לב"ה? עי' מג", ויל"ע מברכות נב: דשם נראה דבפחותישדינהו לנהרא וכו'

 קפ' ג' ובפרמ"ג שם, ועי' לב אריה.
 

וקשה הרי כן שלטו בהם הכשפים בתחילה? עי' מהרש"א ראש  אי איעביד לכו וכו',אמרה להו מ

 יוסף ולב אריה, ועי' בן יהוידע כיצד מועילים אלו הדברים שלא ישלטו הכשפים.
 

וקשה מתענית ח: דאין הברכה שרויה בדבר המדוד  כל מידי דצייר וחתים וכו' לית לן רשותא וכו',

 מת, ועי' תורת חיים ב"מ מב..פת אושקול? עי"ש בתוס' ובש


