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 בקו תחתוןמסומנות  השאלות                                 .קיח חולין
י וונה לטמאות הבשר לטמאות אחרים ע"עי' פרש"י דהכ כל שהוא יד ולא שומר טמא ומטמא,

לענין היד עצמה, עי' תפארת יעקב ומקדש היד, ועי' רבינו גרשןם והרמב"ם ריש עוקצין שפירשו 

דוד לט' א' מה שביארו שנחלקו בגדר דין הידות, ע"ע קה"י טהרות ע', קונטרסי השיעורים ב"ק ט' 

 ח', וקובץ שמועות נח'.

 

 , פרש"י שהוא עור הדבוק לכזית בשר, עי' מהרש"א ורש"ש למה נקט כזית.וכל שהוא שומר וכו'

 

 חזון יחזקאל ליקוטי הש"ס, וע"ע תפארת יעקב ומקדש דוד מב' א'.עי'  בגדר דין טומאת שומר,

 

, עי' פרש,י כגון שער, ועי' מהרש"א, וע"ע רבינו גרשם ומאירי שפירשו לא יד ולא שומר וכו'

 באו"א.

 

לרבות את הידות, וקשה הלא כלי חרס אינו מקבל טומאה מגבו ומדוע תהיה ידו  תנור וכיריים וגו',

תוס' לעיל כד: רמב"ן כאן, וביאורו עי' חי' הגרי"ז בכורות לח., משנה אחרונה עדיפא מגבו? עי' 

 כלים ב' א', מקדש דוד סוף הקונטרס מענייני טהרות, ומשנת ר"א טהרות כט' ט'.

 , עי' חזון יחזקאל הנ"ל, וקה"י טהרות סי' ע'.ובגדר טומאת ידות הכלים

 

 עי' פרש"י ועי' מהרש"א ולב אריה. לכתוב רחמנא בזרעים וליתו הנך וכו',

 

, ומכאן מקור לדברי החינוך מצוה קס', ועי' פירות שלא הוכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי

רמב"ן עה"ת ויקרא יא' לז' טעם אחר להכשר פירות, ועי' תפארת יעקב בע"ב מה שתלה 

 '.במחלוקתם, וע"ע מקדש דוד מב' א

 

, עי' רש"י ד"ה מה, ועי' רש"ש ומהרש"א מה שנו"נ בדבריו, מה להנך שכן מטמאין שלא בנגיעה

 ע"ע לב אריה ושיטמ"ק.

 

 , ועי' רעק"א מה שנתקשה בדיו זה, וע"ע פורת יוסף.דיו  לבא מן הדין

 

, וקשה הא לעיל מיעטנו מנבלתה עור שאין עליו בשר כזית שאינו הוא דלא צריך ילהושומר דנב

 מצטרף, וא"כ יכלנו למעט גם שאינו מוציא ומכניס? עי' לב אריה.

 

 

 ע"ב

דנו מנין לרבות ידות לכל הכלים שיש להם טהרה במקווה, עי' רמב"ם פיה"מ  תוד"ה מעיקרא,

 כלים כט' ח', חי' רמ"ש, תפארת יעקב ומרומי שדה על התוס', ועי' גליונות הקה"י.

 

 עי' פרש"י ועי' חת"ס קיט: למה לא הוכחנו מכאן דאין שומר ע"ג שומר. והנץ שלו אין מצטרף,

 

ועי' משנ"א מכשירין ו' ע ישנו להכשר, דלכו"והרשב"א הרמב"ן  וולגבי שומר כתב ואין יד להכשר,

 ג', ורעק"א כאן.

 

הקשו למה תלה מה שלא מקבלין הכשר במחובר במה שאין מקבלין טומאה  וכשם, תוד"ה

 במחובר, והלא הסברא יותר פשוטה בהכשר? עי' תי' וביאורו בתורא"ש ומהרש"א, וע"ע רמב"ן.

 שאין מק"ט במחובר אף שאינו יכול להתכשר? עי' מקדש דוד מב' ח'. ומה שבכלל צ"ל

 

ה אין מאי קמ"ל מאחר שאין אוכל נטמא בפחות ש"י ותוד" , עי' ראין יד לפחות מבכיצה וכו'

, התוס' הראשון של תירוץהמכביצה? ועי' מל"מ טומ"א ד' ג' ומקדש דוד מד' ד' מה שהוכיחו מ

 ומה שכתבו עוד, עי' רמב"ן שהקשה על דבריהם, וע"ע רש"ש ומרומי שדה.

לב אריה מה שיישב שיטת שאין אוכל מצטרף לכביצה רק במחובר, עי'  במה שדנו בתוס' לומר

 , ודברי מלכיאל ח"א לג' סק"ד.רש"י, וע"ע חת"ס לקמן קיט:, ועי' שו"ת בית יצחק או"ח ל' סק"ב

 

, עי' רמב"ן קיט., ועי' רשב"א מה שהקשה על דבריו, ולגבי שומר בטומאה חמורה בטעמו של רב

 "ק שם, ועי' חזו"א עוקצין א' סק"ב.שדינו כיד, אם יהיה גם לגבי זה, עי' תורא"ש קכד: ובשיטמ

 עי' אור שמח טומ"מ ב' ז' מה יהיה הדין לגבי יד בטומאת עצם מן המת ששיעורה בשעורה.

 

 , ולגבי יד בפול ובפחות מכפול? עי' פרש"י רמב"ן ורשב"א כאן.ור"י אמר וכו'

 

אי זיתים וכו', , ומה שלא הקשנו מהמשנה אהלות ג' ד' שני עצמות ועליהם כשני חצמיתיבי וכו'

 עי"ש פי' הר"ש ובשם המהר"ם מרוטנבורג, וע"ע משנה אחרונה שם וברש"ש.

 

 .ב' מקומות? עי' תו"ח-, ואם היה בעצם אחת שני חצאי זתים בהיאך שני עצמות מצטרפין לכזית
 

 עח'ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תש-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


