
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .סז חולין
, ולרש"י לא נחלקו תנא דבי ר"י ותנא דברייתא ולכו"ע שרצים שבבורות דבי רבי ישמעאל תנא וכו'ו

סורים, רק נחלקו בדרך הלימוד, ובתוד"ה במים הקשה שיחין ומערות מותרים, ושבחריצין ונעיצין א

עליו, ומחמת כן פי' דפליגי ונחלקו בחריצין ונעיצין שאינם נובעים אי מותרין, ובישוב קושייתם על 

 רש"י עי' רמב"ן, ומהרש"ל ברש"י, ובתורת חיים הביא ראיות לשיטת התוס'.

כ"א ב' יח' נראה שפסק כדברי עי' ברא"ש שפסק הלכה כתנא דברייתא, וברמב"ם מא ולהלכה

 עי' יש"ש כאן סי' קכג' ובטז' ריש סימן פד', פר"ח שם סק"ז, ובמלבי"ם שמיני עז'.תנא דבי ר"י, 

 

, והחידוש בדבריו ביאר התורת חיים דלא בעי שיפרוש על גבי קרקע אמר רב הונא לא לישפי וכו'

"ח פד' ב' ביאר שרב הונא בא לחדש ממש, אלא גם פירש על התלוש נאסר, ועי' חזו"א יד' ג', והב

 שנאסר אף כשלא ודאי שפירש.

 

כא'   ס"ק ק' סי' עי' פרש"י שיש לחשוש וכו' ולמחר כשיראנה וכו', ועי' באור הגר"א באורתא,

 .? עי"ש במגיה ובבינת אדם כלל לח' לג'שתמה למה בעי שיראנה

 

 .ט ובפמ"ג שם, וטז' סק"ו? עי' טור פד', ועי"ש ש"ך סק"ואם הוא חשש או ודאי, דלמא פריש וכו'

 

, עי' וברמב"ם מאכ"א ב' כ' כתב משום שרץ המים והוי עובר משום שרץ השורץ על הארץ,

 מלבי"ם שמיני פג', ומשכנות יעקב יו"ד כט'.

 

איך  וקשה אחר שחזר ונפל למים מותר,רק ד  , ומלשון הרמב"ם מאכ"א ב' יט' מוכחהיינו רביתיה

, וע"ע ולא כשהם בתערובת סרו רק כשהם בפני עצמםפר"ח פד' ו' דלא נא עי'חוזרים וניתרים? 

 משב"ז שם סק"ד, ועי' חזו"א יד' ב'.

 

 ע"ב

ועי' רש"י ותוס' דבעי דווקא שמהלכת, ובתוה"ב פד. וכן בר"ן תמהו על זה,  קישות שהתליעה וכו',

 התוס'.ר"ם שיף ולב אריה מה שנו"נ לשיטת ולהלכה עי' שו"ע ורמ"א פד' ו', עי"ש בש"ך, ועי' מה

 

כתב הפלתי פד' ג' דלפי זה כל עי' פרש"י, אבל ברי"ף גרס פירשה מתה, ו ,פרשה ומתה מהו

 ק מדרבנן, ועי' חזו"א פד' ה'.הספ

 

 עי' פרי תאר פד' ח', ופר"ח סק"י.ונסתפקו באחרונים מה הדין במקצתה לאויר?  מקצתה מהו,

 .סרה מחמת ששורצת בפיו?, עי' תי'דא"כ יש לא ובחזו"א יד' א' תמהעי' פרש"י,  ,לאויר העולם

 

עי' טור פד' ובפרישה שם סק"ד איך יש להעמיד את הספק, ועי' שערי דורא  לגג גרעינתה מהו,

 פח' שכל הספק רק לשמואל ששריצת מחובר הוי כשריצת קרקע, עי"ש במכונות סק"ב.

 

משמע שדווקא שהיתה בתוך הפרי ולא על גבו, ועי' פמ"ג שפ"ד פד' עי' פרש"י ו מתמרה לתמרה,

, ועי' ב"י פד' ג' למה יהיה חילוק בין עברה מתמרה למתרה לבין העביר את המים יא', וחזו"א יד' ה'

 מכלי לכלי שהתרנו לעיל.

 

 לרש"י זה תולעים שבכבד ובריאה של בהמה, ובתוד"ה קוקיאני פי' שזה ומהם? קוקיאני אסירי,

 תולעים שבדגים, וכן פירש הרי"ף, ועי' שערי דורא נב' וביש"ש קד' ובב"ח סו"ס פד'.

 מקושיות התוס', עי' תפארת יעקב, פלתי פד' ח' ואור שמח ב' יז'. ובישוב שיטת רש"י

 

ועי' רמב"ם מאכ"א ב' יז' דכל התולעים הנמצאים בדגם מחיים אסורים, וכאן איירי  דכוורי שריין,

 .טו-מיתה, ועי' השגת הראב"ד שם ובמגיד משנה, ועי' קובץ הערות יבמות נט' יאבהתליעו אחר 

 

, ועי' פר"ח פד' ג' מה שהוכיח מכאן שדין בל תשקצו תלוי בכל אחד לפי דעתו, אמר ליה רבינא

 איך אמר שתתן ביד את התולעים והרי כשפירשו יאסרו? ועי' הג' יעב"ץ. ועי' פלתי יד' ח' שהקשה

 

, ולפי"ז בבן פקועה יהיו מבואר שאיסור תולעים בבהמה הוא משום אבמה"ח ,תוד"ה לרבות

 ועי' מנחת חינוך קסג' ג' שברמב"ם ב' יז' נראה שאיסורם משום שרץ.משב"ז פד' כא',  -מותרים

 

 עי' מעדני יו"ט סו"פ שלישי סק"ט למה לא חשיב גדלו באיסור משום בל תשקצו. לן,בהיתירא קגד

 

הלא עתיד הקב"ה שאסור שקמ"ל דטהור, מה שייך לטעות בו  במהרש"א הקשהו לוייתן דג טהור,

דס"ד שאינו מין דג אלא מין חיה, עי' לב אריה, וע"ע חת"ס, וביפה עיניים ותי'  להאכילו לצדיקים?

 .כמו החזיר הביא מירושלמי דעכשיו הוא דג טמא ויותר לעת"ל
 
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935 , או0527652935 ארותצחות והלהנ

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


