
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .עג חולין
לגבי דבר שעדיין מחובר במקצתו אי הוי  בכמה מקומות דנו מכאן האחרונים כל העומד להחתך כחתוך דמי,ו

עי"ש חת"ס  –ז' לגבי ציצית, ובחכם צבי סב' לגבי בציעת הפת כמחובר או כחתוך, עי' משיב דבר ח"א מ

עי' שער המלך גירושין ד' ב' שמחלק ביניהם  ?כזרוק דמי והאם שייך לדין כל העומד להיזרקשו"ת או"ח מו', 

? עי' טור יו"ד קצח' יח' ושם והאם עומד להחתך חוצץ בטבילהדשם זה מצד הדין וכאן זה מצד המציאות, 

 בב"ח, ובש"ך ס"ק כה'.
 

 שרבנן פליגי עליו בזה? עי' לב אריה ובחכם צבי סב'. ומנין ?כמאן כר"מ
 

עה"מ מקוואות י' סוף סוף המים לא נגעו שם? עי' תי', ועי' ר"ש  דגם שעתיד להקצץ הקשו וד"ה מטביל,ת

ה' דהוי בית הסתרים, ובראבי"ה תתקצא' כתב דדינו כבלוע, עי' חי' הר"ן כאן, במאירי כאן ובמקואות 

כב דן למה אבר ובשר המדולדלין חוצצין בטבילה, עי"ש מפרשים, -תפארת יעקב, ובב"י על הטור קצח' כאוב

 ועי' חת"ס יו"ד קצה' שדן לגבי כלות שמגלחות שערן אחר ב"מ אי חוצץ.
 

 ' טו' בראב"ד וכס"מ שם, ועי' חת"ס או"ח מו'.עי' רמב"ם פסוהמ"ק א אי הלכה כדברי רבינא?
 

קכג: ד"ה  , ואי בעי שתהיה היא עצמה קודש, עי' רש"י כאן ולקמןטריפה ששחטה מטמאה במוקדשין

 מטמאה וברעק"א שם, ועי' בעל המאור לקמן עד: ובמהרש"א שם ד"ה פרש"י.
 

 ע"ב

למה לא נימא שר"מ נמי מודה לרבנן באבר של בהמה? עי' לב  וקשה, לדבריהם קאמר בשלמא לרשב"ל

 שיחלקו ר"י ור"ל בסברות הפוכות זו מזו. ועי"ש איך יתכןתפארת יעקב ו צל"ח אריה
 

 וברשב"א הקשהלא הרועים וקובץ ענינים, עי' תוד"ה מאי מה שהקשו עי' מ מ"ט דר"י אליבא דר"מ?,

 דהלא מפורש הטעם בברייתא שזה גופא וזה אינו גופא?, עי' תי' וע"ע לב אריה.
 

 ? עי' רמב"ן, לב אריה, ורעק"א בתוד"ה שחיטה.והא שלא הקשו מהמשנה, נמי תנינאשחיטה 
 

שהקשו סתירה מדבריהם  רעק"א ותפארת יעקב י' באחרוניםועי', הקשו מלקמן קכז: עי' ת תוד"ה הוכשרו,

 שם ד"ה ומר, עי' מה שביארו במחלוקתם, ועי"ש עוד בר"ן.
 

דלר"ש כיון שאסורים משום אבמה"ח גם אם יוכשרו לא הוי אוכל? עי' ראש יוסף ותפארת  הקשו תוד"ה אי,

 יעקב, ובתי' התוס' עי' רעק"א לב אריה ומרומי שדה.
 

ש מן רק בשר הפורדא"כ נכתוב  וברמב"ן הקשה, ד אמינא הואיל ומטמא טומאה חמורה אגב אביוס"

 שר הפורש מן הבהמה? עי' תירוצו.ל שכן בבהאבר ונדע בכ 
 

ע"ע בתוס' קכט., ע"ע לב אריה וברש"י והרמב"ן כאן, ושיטת  בבאור מעשה עץ, בסופו,תוד"ה סלקא דעתך 

 כס"מ, מרכבת המשנה ואור שמח.הרמב"ם עי' טו"א ג' ה' ושם בראב"ד 

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