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                          .מג בכורות
פרק זה בהלכותיהן, הוכיח השואל ומשיב מהדו"ק וממה שהשמיטו הרמב"ן והרא"ש ל  מומין אלו

 איסור לכהן להטיל מום בעצמו, לעיין מה דינו לגבי נשיאת כפיים.ח"ג טז', דבזמן הזה אין 
 

 "ם דפליג אתוס' בשדרתו עקומה.שהביא מדברי הרמב ןעי' חק נת "ה הא איכא,תוד
 

 עי' חזו"א בכורות כו' א' מה שהקשה, ועי"ש מה שביאר. וכו', והאיכא יבלת
 

ראב"ד , ומהם חוטין? עי' רש"י כאן וביטמ"ק, ועי' לעיל לה. ברש"י וברבינו גרשם, ועי' קלוט וחוטין

 על התו"כ אמור ז' יב'.
 

 .? עי' ליקוטי הלכות, וקשה הא שנינן לקמן מה. אצבעותיו קלוטות וכו'דליתנייהו באדם
 

 יו., עי' חזו"א כו' א' מה שמתרץ על דברתוד"ה למה לי
 

או"ח  , ועי' רעק"א'מום עובר' באדם ילפינן מבהמה, עי' כתבי הגרי"ז עי' שיטמ"ק ש בין עוברין,

? עי' ספר והאם יש אזהרה מיוחדת למום עובר  מהריט"א נב' ו',  ע"ע מג"א סק"ו,רפב' על ה

 ן, וע"ע ל"ת צה'.המצוות ל"ת ע' עא', והשגת הרמב"
 

? עי' רש"י כאן ולקמן ע"ב , ואי מחלל עבודהומה עובר בלאו או בעשה ששוה בזרעו של אהרן,

ובאור שמח חו"מ ג'  "א בכורות כו' ג'ועי' חזו), ד"ה עשה, ועי' רמב"ם ביאמ"ק ו' ו' ובמהרי"ק שם

 .ט'(, וע"ע שיטמ"ק בשם רבי אלחנן ובחידושי הגרי"ז
 

 ע"ב

נו שווה וכו', עי' ואי בעל מום נמי בכלל אי , הרןאכא בין מומא לשאינו שווה בזרעו של מאי אי

 .בזש"אשא"ש חקירות בדין זה  'מנחת חינוך רעה' ב', ועי' מנחת אברהם קנה
 

ובענין קרח אי מחיל עבודה, עי' רמב"ן עה"ת דברים יד יא', מנחת חינוך תסז' א',  ה,לא מחיל עבוד 

 משך חכמה ויקרא כא' ה'.
 

ק ועי' רמב"ם ביאמ"ק ו' ו' דלוקה עליהן, ועי' מל"מ שתמה מהכא? עי' מהרי" איכא בינייהו עשה,

 חסדי דוד על התוספתא ה' א'.ושם, אבן האזל שם אות ג', 
 

, ועי' ח יו"ד קצד' יא', עי' תפארת יעקב שם, וב" ת יד'או ה"מ כאןעי' תפא"י ע גבין אחד, מהו?

 אין לו גבינים כלל.בסול רש"ש וחזו"א כו' ה' אמאי הוצרך לפ
 

 "י ותוס' אי הוי כנבילה, ועי' אבי עזרי מאכ"א א' ו'.עי' רש בבהמה אסור באכילה,

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


