
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .קו חולין
 עי' מהרש"א דשני תירוצי התוס' משלימין אחד לשני, וע"ע תפארת יעקב.תוד"ה חזנהו, 

 

היאך היה מותר לו למכור בשר חזיר וקשה ועי' פרש"י כל המעשה שהיה  האכילו בשר חזיר,

 לגויים? עי' ב"י קיז' מהרש"א ותפארת יעקב.

איך היה מותר לישראל זה לילך בבגדי גויים? עי' מהרי"ק שורש פח' ש"ך יו"ד קעח'  וכן קשה

 עקב.סק"ד, חת"ס ותפארת י

הרי אם לא היו מתקנים מים ראשונים לא היה בא לידי מכשול, וא"כ זה אינו  במהרש"א הקשה

 דומה למה שאמרו אחרונים הרגו את הנפש שבתקנתם מנעו מכשול זה? עי' תירוצו.
 

ללעיל קה. דאמרינן שמים ראשונים יכול ליטול בחמין? עי' רש"י  הסתירהובישוב  חמי האור וכו',

 ע"ע מהרש"ל יש"ש יא' ותפארת יעקב. ותוד"ה חמי,
 

 .הרי"ףגי' בגירסאות השונות כאן, עי' רש"י, ועי' רא"ש סי' ח'  חמי טבריה חזקיה אמר וכו',

אף לר"י שבחמי האור מותר? עי' פרש"י, וע"ע ב"י או"ח קס',  ,וטעם הפסול ליטול בחמי טבריה

 .ושם הביא דעת הרא"ה, וע"ע תר"י ברכות מ:
 

ע דהוו"ל למימר אבל לא ידיו? עי' רש"י ד"ה אבל וביעב"ץ שם, ע" וקשה, אבל לא פניו ידיו ורגליו

 .רמב"ם תפילה ד' ג' ובאור שמח שם
 

י למה במקום כזה סובר ר"י שאין מטבילין, ועי' תר"י ברכות ועי' פרש" דפסקינהו בבת בירתא,

שנחלקו האם מהני טבילה לידיים במקווה שאינה כשירה לכל הגוף, ועי'  ריהםוהיוצא מדבמא. 

 תורה"ב ב"ו ש"ב, וע"ע במהר"ם שיף ובבאור כאן.
 

על הרמב"ם שלגבי נפסלו משתיית בהמה פסק וקשה  כתנאי מים שנפסלו משתיית בהמה,

 ם ופמ"ג קס' יא'.כת"ק ברכות ו' ט', ולגבי חמי טבריה חילק בין מקומן לנטל בכלי? עי' כס"מ ש
 

רי"ף )בברכות מא.(, ועי' עי' ברא"ש סי' ט' שהביא ב' פי' מהמהם מים שנפסלו לשתיית בהמה? 

 כס"מ ולח"מ שם ובראש יוסף.רכות ו' ט' רמב"ם ב

צה"ש שם, ח, פמ"ג וממה שהביא בשם הרדב"ז ח"ד אלף שסו' , עי' מג"א קס' יב'ולענין מי הים

 וחזו"א כב' יב'. ח,ועי' שו"ע הרב יב', מ"ב סקל" 
 

והנה בברכות נג. דרשו זאת מקרא ד'והתקדשתם'? עי' רמב"ן קה:  נט"י לחולין מפני סרך תרומה,

 רשב"א תורה"ב ב"ו ש"א וברא"ה בבדה"ב שם, ועי' עצי אלמוגים קנח' סק"א.

הכוונה למה שגזרו בשבת יד. על סתם ידיים שיהיו שניות לטומאה ויפסלו את  סרך תרומה,

 הגזירה, ועי' פמ"ג מ"ז סק"א וא"א סק"ג. התרומה, ועי"ש ברש"י טעם
 

 .א ותפארת יעקבדבריהם, עי' ערוה"ש קנח' ב', רשב"בבאור  תוד"ה מצוה,

רי רש"י )ד"ה רבא וד"ה אלא(, עי' סתירה בדב והאם חיוב הנטילה לר"א בן ערך היא מה"ת?

 .זה עי' בפמ"ג פתיחה להל' נט"ישוב על והי
 

ם סרך תרומה? משום דרק דגן תירוש תקנו בהם משו והטעם שלא לא אמרו נט"י לפירות וכו',

הפירות חייבים מה"ת למה לא תקנו? עי' פמ"ג א"א לדעת הרמב"ם דכל וקשה ויצהר הוא מה"ת, 

 קנח' סק"ט, עצי אלמוגים קנח' סק"ג ותפארת יעקב.
 

ראשונים הוא מצווה? וקשה הא לעיל אמרינן שגם בפת מים  סבור מינה חובה הוא דליכא וכו',

 עי' רשב"א וריטב"א, וע"ע תפארת יעקב.
 

ועי' ראשונים שכשאין ידיו נקיות יש לו ליטול, עי' שו"ע הרב סעי' יא', ועי'  הנוטל ידיו לפירות וכו',

 ובהגר"א יא'. ק"ג, ובענין טיבולו במשקה, עי' רש"י ותוס' פסחים קטו., ועי' מג"א סק"חמ"ב ס
 

ן ילענותוד"ה ושמע, ריטב"א ותפארת יעקב, ? עי' ואיך הראיה וש"מ שניים שאכלו מצוה ליחלק,

 לב אריה.ב ו ,ברכות מה. תוד"ה אם ה דאחד מברך לכולם, ע"ערכה ראשונמה שביארו מ"ש מב
 

 ע"ב

במה שהקשו על דברי התוספתא, עי' תי', וע"ע תי' בעצי אלמונים קסא' א' ובתפארת  ,תוד"ה וכל

 יעקב.
 

ועי"ש ח קסא', ובו שאינו מקפיד ביד, עי' ב"י או" בדינים אלו והאם מעכב ר וכל דבר החוצץ וכו',

 ן, וע"ע עצי אלמוגים סק"ב.מה שתמה על דברי הרשב"א לגבי צואה שתחת הציפור
 

לומר זאת דהרי היה לנו ללמוד מכ"ש מנט"י שהיא דרבנן? עי'  למהוקשה  ובקידוש יו"ר במקדש,

 רת יעקב ובלב אריה.פאת
 

, עי' רש"יולקמן נחלקו שמואל ורב ששת, , וקי"ו במקדש, נט"י לחולין עד הפרק, ולתרומה וכו'

 .תפארת יעקב ועצי אלמוגים קסא' ז' רא"ש בשם הרי"ף,רשב"א,  ד"ה אמר ושם בשם ר"ת,תו

 עי"ש ב"י בסוף הסימן ובבאור הלכה שם. ולענין הלכה
 

 א:.? עי' תוס' ותר"י ברכות מוהא דלא הוי הפסק, נוטל אדם את שתי ידיו שחרית ומתנה עליהם

 והאם מהני לתוס' רק כשנטל שחרית? עי' ב"י וב"ח קסד' טז' סק"ד ואליה רבה סק"ג.

ו ש"ד ובדה"ב שם, ערוה"ש קסד' א', ועי' מג"א ? עי' רשב"א ורא"ה תורה"ב ב"ומה שבעי תנאי

 ע"ז בזמה"ז עי' מ"ב סק"ד. , ולסמוךסק"ו ובפרי מגדים שם, וצורת התנאי עי' ב"ח סוס"י קנח'


