
  בס"ד

 "ישיבישע בלאט"
 "לאמדעס" ב"דף היומי" בשו"ת ומ"מ 

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                                 .סב חולין
זניה שלהם יש רק סימן טהרה רש"י ותוס' סגי שיכיר רק מיני הפרס והעוול  היה בקי בהם ובשמותיהם וכו',ו

, וברמב"ן בסוף ודעת שאר הראשונים שצריך שיהא בקי בכל מיני העופות הטמאים עי' לעיל  סא: אחד,

 .המסכת
 

, וטעמם עי' בתוד"ה מפני ג' פירושים, והלא אנשי כפר תמרתא וכו' היו אוכלים אותן מפני שיש להם זפק

 עי' בעה"מ נט. ורמב"ן בסוף המסכת.
 

, ויל"ע דאי גריס למיניהו זה נאמר בנץ, ולא בעורב שנאמר למינו? עי' מהרש"ל שמשנה להביא סנונית לבנה

 .שהיא מינו של נץ )צל"ח לעיל נט. ותפארת יעקב(וי"א וע"ע מהרלב"ח קה'  הגירסא,
 

, עי' רש"י ותוס' דכשראינו שלא דורס כשר בסימן אחד, דריס עוף הבא בסימן אחד טהור, והוא דלאהלכתא 

ואז אינו טמא אא"כ הוא פרס או וברבינו גרשם ובתוד"ה והוא דהסימן טהרה היחיד שיש לו הוא שאינו דורס, 

 זניה, ועי' חי' רח"ה מאכ"א א' טז', והרמב"ן והר"ח כתבו בשם הגאונים דבעי סימן שאין קורקבנו נקלף.ע
 

עי' רמב"ן ורא"ש דקאי אכל מקומות הישוב בעולם, ובר"ם מסתפק בזה, ועי' מעדני יו"ט ק'  ליתנהו בישוב,

 מה שהוכיח מכאן לגבי בת יענה.
 

 ועי' רש"י ורמב"ן ויקרא יד' ד' אי ציפור של התורה הכוונה לציפור דרור. מסרט כשר לטהרת המצורע,עוף ה
 

עוף לבן יש לחוש שהוא ממין ועי' בראשונים ראב"ד סי יד' ורמב"ן בסוף המסכת אי ב בחיורא כריסה וכו',

 .עורב
 

 ע"ב

עי' רש"י ורבינו גרשם טעם הפסול, וע"ע רש"י ותוס' לעיל ט:, ועי' תרומת הדשן שו"ת  פוסלין מי חטאת,

 , וע"ע רש"י ד"ה תסיל ובמהר"ם שיף.רס' למה לא פסלו את המים לנטילת ידיים
 

הרה שאין ן ט, עי' רש"י ותוס' דלפי קרקבן נקלף זהו הסימוכו' והני קורקבנן נקלף בסכינא פייקיהומאי ס

 וע"ע בעל המאור לעיל נט. ורמב"ן בסוף המסכת.זניה, בכל הטמאים מלבד פרס וע
 

עי' תוד"ה תרנגולא שבפי' קמא כתב דזהו מין דהזכר  תרנגולא דאגמא אסירא, תרנגולתא דאגמא שריא,

, וע"ע משך חכמה בראשית ז' ג' שחקר אסור והנקיבה שריא, עי"ש היאך יתכן, וע"ע שו"ת חת"ס יו"ד עד'

 לפי' זה כמה הכניס נח לתיבה ממין זה.
 

 נדה נ:. לנר ביא הטעם לזה, ועי' ערוך, עי' פרש"י שהוסימניך עמוני ולא עמונית
 

הקב"ה הביא תקלה על ידם באכילתה? ותי' שהורו ועי' טז' פב' ד' שהקשה איך  חזיוה דדרסה ואכלה,

 .לאחרים והם אכלו, ועי' מנחת יצחק ח"ב פה' א' שבימי האמוראי לא אמרינן הכי
 

קבלתו איזה עופות  בלא מסורת, ועי' רא"ש מה שהביא מהבעל המאורחיישינן שלא לאכול עוף  למסקנא

 ., ועי' דברי חיים יו"ד ח"ב מח'ודאי לא דורסים, וכתב שיש לסמוך על זה

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

 


