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 באותיות כאלו /הנושא המרכזי מסומן השאלות                             .ל בכורות
 הותעי' מהריט"א לא' ב', ב"י קיט' ד', והג דהלכה כר"ש, מכאןבראשונים פסקו , קנסיה רבא וכו'

 .יעב"ץ
 

 יהיו מותרים. אי אחר שקנהעי' פרי תאר יו"ד קיט' ד' , ולזבוני אפילו אמגוזי
 

 ומה עשה ע"י האגוזים? עי' רש"י, ובטור קיט' פי' באו"א, עי"ש טז' סק"ז. סתם דרדקי וכו',
 

? עי' רש"י ותוס', ועי' מים קדושים ומרומי שדה ומה היה לחושדואינו חשוד על המעשרות, 

 גיה בסו"ד.עי"ש במ מה שהקשה,ברעק"א  בישוב שיטת רש"י, וע"ע תפא"י ושפ"א, וע"ע
 

'ויש שהוא חשוד וכו', ועל מי קאי   מהו הלשוןעי' פיה"מ לרמב"ם  ויש שהוא חשוד על הטהרות,

 דין זה? עי' פרש"י, וברמב"ם שביעית ח' טז', עי' רש"ש וחזו"א שביעית י' יא', ועי' מנחת אברהם.
 

 ? עי' בית דוד וחזון נחום.נים דלעיל אלא דין חדשכלל לדי זה  דאיןובתויו"ט הקשה  זה הכלל וכו',
 

, והטעם עי' רמב"ם מעשר יב' יז' דחשוד על הדבר דנו ומעידו דלא כמתניתין עי' ראשונים להלכה

 שם לפסוק כמתניתין, עי' מהריט"א לב' א' עי"ש מה שדן בכל הצדדים. ודעת הראב"ד ובכס"מ,

י ד' א'? עי' כס"מ ולח"מ עדות יא' ח', ועי' ראיה לשיטתו מהמשנה בדמא ומה שהביא הראב"ד

, וע"ע פר"ח שם יז' מה שהוכיח כדעת הרמב"ם, וע"ע ב"ח וטז' קיט', ומחנה אפרים עדות יט'

 ש"ך יח' מה שכתב בדעת הרמ"א שם.
 

דגם חשוד לדבר חמור אינו חשוד לדבר הרשב"א שו"ת הרמב"ן ושו"ת הביא שיטת  בב"י קיט' ה'

דלמה הוצרך לטמא דחומה ופדיון כדי להסביר למה חשוד לזה אינו  כאוהקשה עליהם מה הקל

ובטור חולק ועי' מהריט"א לד' א' מה שהקשה על דבריו,  ב' אפנים,-עי' מה שתירץ בחשוד לזה? 

דגם לאיסור פסק כגמרא דידן והוסיף בחידושים וכל זה ברמב"ן בתשובה, אבל כאן  ופסק כסוגיין,

 ט' כה' חי' הגרי"ז ובמהריט"א הנ"ל.עי' ערוה"ש קישווה חשוד, 

 , עי' ש"ך ופר"ח שם סקי"ב, ערוה"ש סעי' כו'ועל מה שפירש הטור שחמור הכוונה בעיני בני אדם
 

 עי' מהרש"א צאן קדשים וחק נתן, ועי' שיטמ"ק ומהריט"א לג'. בבאור דברי התוס' תוד"ה הא,
 

תובות כד. בשם ר"ת, ועי' צאן קדשים ע"ע תוס' כ מה שדייקו מדברי רבי אילעי תוד"ה מתניתין,

 שהביא דעות הראשונים בזה.וחק נתן, וחזו"א שביעית י' יא', עי"ש 
 

ועי' פרי תאר  למה לא הביא לתירוץ זה,ועי' חק נתן שתמה על הרמב"ם  רב ינאי ברב"י אמר וכו',

 קיט' ב'.

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

? עי' תי' ועי' מים למה חשודים על מעש"ש הלא יכולים לפדותו בפרוטההקשו  וד"ה באתריה,ת

 על הגמ' גיטין סה. עי' חי' הגרי"ז. ומה שהקשוקדושים, שיטמ"ק ובאור הגר"א יו"ד רצד' כ', 
 

עי' יהודה יעלה יו"ד דאורייתא או דרבנן?  ובגדר הדבר חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה,

 .בית יצחק יו"ד ח"א לה'באיזה איסור איירי? עי' ונא' 
 

 ע"ב

 ? עי' חק נתן ובליקוטי הלכות עין משפט נד'.והאם גם בזה פליגי רבנן הגר שקיבל עליו וכו',
 

? עי' טור יו"ד רסח' פרישה שם לו', טז' ואי יש בו חומרא מסתם מומר, וה"ה כישראל מומר

 ן נחום שו"ת צ' אות ה', ועי' ראשית ביכורים.סקט"ז, צפנת פענח איסו"ב יג' יד', וחזו
 

שאינם  שאר איסורי תורה, ועי' חזו"א שביעית י' סק"ט מה עם הבא לקבל דברי חבירות וכו'

 כלולים בחבירות אי מעכבין.
 

, ועי' בית יצחק יו"ד ח"ב ק' אות עכו"ם שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו

לקבל בטילה הגירות, וכ"כ באחיעזר ח"ג על דבר אחד שלא מתכוון  דמוכח דה"ה כשיש אומדנאט' 

ועי"ש סי'  שדן לגבי דינו בדיעבד,א' ועי' אגרות משה יו"ד ח"ג קו' כו' ד', ודבר אברהם ח"ג כח' ב', 

 אינו חסרון. מחמת תאוותום מסוי קח', ועי' הערות הגריש"א שאם ידוע שלא יוכל לעמוד באיסור 
 

 ? עי' רש"י כאן ובסוכה כח. ועי' באוה"ל ד"ש ד"ה א"י.ומהו, דברי סופריםדקדוק אחד מ
 

רצו' ג', ומקדש דוד  ענחפרת עי' שו"ת צפנת ? עי' רש"י וביאור לשומהם שבא לקבל דברי לוייה,

 .?עם מצוות תגלחתה מקדשים י' סק"ה, ועי' מרכבת המשנה נזירות ח' ו' 
 

 , ועי' זבח תודה מנחות קט:.מה שתמה עליה, ועי' ריטב"א , עי' פרש"י בחולין קלב:אינו מודה בה
 

עי' אג"מ יו"ד ח"ג קח', עי' פרש"י ובאור דבריו  והטעם?, איני מקבל אלא לכנפיים מקבלין אותו

 .ומקדש דוד טהרות מה' ג'
 

 ועי' הערות הגריש"א, ועי' פיה"מ דמאי ב' ג'. עי' רש"י ב' פירושים בזה, עד כמה מקבלין וכו',
 

דמאי ב' ג' כוותיה, אמנם בהל' משו"מ י' ג'  כתב  וכן פסק בפיה"מ בא שאול אומר וכו',א

עי"ש, ועי' תויו"ט שם בדמאי, פאת השולחן טו' ח', וחזו"א  לב דמשחרב ביהמ"ק גם ת"ח צריך לק

 דמאי ו' יא'.
 

 ?.ה לשון הרעלמה אין בז, עי' ח"ח כלל י' בהגהה 'וכן אין', אתו אמרי ליה לרבי יהודה ורבי יוסי
 

עי' חק נתן וליקוטי הלכות הערה  לאחר שחזרו תחת יד חבר,ופרש"י דאיירי  אבל אשת חבר וכו',

 יד:.
 

ועי' רש"ש ע"ז לט:, ועי'  מה שהוכיחו מכאן,, ועי' תוס' מנחות לו. והיתה קומעת לו  תפילין על ידו

 , ועי' אבנ"ז חו"ח מ' ו';.בתאיך עזרה לו במצווה שאינה מחויי הגהות מיימוניות ציצית א' יב' 


