
  מט. בס"ד, חולין

 "ישיבישע בלאט"

 "לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת ומ"מ 
 

  "מראי מקומות"

 , עי' פרש"י, ועי' מהרש"א, ובתבו"ש מב' ט' דחה דבריו.הני מילי דדיקלא אבל דזיתא מיבזע בזעו
 

 עי' בראשונים שהביאו דברי הבה"ג, ועי' ב"י סי' מ', ב"ח דרישה וד"מ. בענין מחט הנמצאת בלב,
 

 טז', ופרמ"ג.-והאם זה מספק או שכן מוחזק? עי' שו"ע לו' ה', ש"ך והלכתא לאחר שחיטה פריש,
 

 רמב"ן ויקרא ג' ט' בבאור השייכות בין איסור אכילה לדין הקרבה, עי' חלב שעל גבי קיבה וכו',

 מל"מ שגגות יג' ה'.ו
 

רא, וא"כ במה נחלקו ר"י , ולכאורה גם לר"י הוא כן רק שיליף ליה מסבוהקב"ה מסכים על ידם

 עי' עין יעקב ברי"ף ובעיון יעקב שם. ור"ע?
 

  י, וע"ע מהרש"א תורת חיים וחת"ס.עי' פרש" ומאי מסייע כהני וכו',

 ע"ב

, ומהו? עי' פרש"י וברא"ש ועי' ברמב"ם מאכ"א ז' ט', ובטעם שכתב רש"י חלב שע"ג הדקין

ברייתא 'מפני שהוא תותב קרום ונקלף', עי' 'מפני שחלב שעל הקרב מחובר בו', ולא נקט טעם ה

 כנסת יחזקאל סי' כו', ופלתי סד' ו', ובענין השומן שתחתיו, עי' ב"י ורמ"א סי' סד'. -באחרונים

ואי ומה שלא אמרו שבא לרבות חלב קשת הקיבה דאסר לקמן לכו"ע? עי' מהר"ם שי"ף וצל"ח, 

 בשגגות יג' ה', ועי"ש מל"מ.יש עליהם איסור כרת, עי' רמב"ם מאכ"א ז' ה', וכן 
 

 ומה שלר"י א"צ גם 'תותב'? עי' ראב"ד תו"כ יד' ו', ר"ן וקרן אורה נ.. רבי ישמעאל אומר וכו',
 

 עי' פרש"י, ראב"ד בתו"כ שם, ובמרדכי תרכג' בשם ר"א וטור סד' ד'. בבאור תותב קרום ונקלף,
 

ועי' תוס' ורא"ש דדוקא אבר שעליו סותם, עי' רשב"א, וברמב"ם ו' י' חולק ועי'  חלב טהור סותם,

 ., עי' רש"י, ורמב"ם שם, רשב"א תוה"ב לז:, וקרן אורה נ.ר"ן, ובטעם שטמא אינו סותם
 

עי' פרש"י שהביא את המקור מנגעי בתים, והא דלא הביא  התורה חסה על ממונם של ישראל,

 ., עי' נודב"י תנינא יו"ד קס', וחת"ס, וע"ע מהר"ץ חיות כאן'קרא ד'והשקית העדה וכו'
 

 ועכשיו אין חשש זה עי' תוס' ביצה ו., ע"ז לה. וקרן אורה. שלשה משקין אסורין משום גילוי,
 

על הרי"ף והרא"ש בע"ז ל: שכתבו דמיסתבר ממעשה זה דבציר וקשה  אודי לי מיהת בציר וכו',

 ' א' בב"י וב"ח ופר"ח יש בו משום גילוי? עי' יו"ד קטז
 

שחלב הדקין  לעיל לדעת הסובריםוקשה , ועי' פרש"י דהוא חלב שעל החלחולת, חיטי דכרכשתא

שאסור הוא חלב שבסוף הדקין שהיא החלחולת מה החידוש בזה הא חלב טמא אינו סותם? עי' 

 .כנסת יחזקאל סי' כו'
 

 ליבא', עי"ש בכסף משנה.ורפשא ומדברי הרמב"ם שחיטה ו' י' נראה דגרס 'טטרפשא דליבא, 

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

 


