
  בס"ד

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

 בקו תחתוןמסומנות  והתשובות השאלות                               .קז חולין
ע עי' ב"י ושו" הלכה ולענין, ו שלא בשעת הדחקדאמרי בשעת הדחק ואיכא דאמרי אפילאיכא 

 פארת שמואל על הרא"ש סי' א'.קסד', ודעת הר"ח הובא ברשב"א לפסוק לחומרא, עי' ת
 

מהכיור במקדש שלא היה כו"ג? עי' תורה"ב  וברשב"א הקשהעי' תוד"ה דלא,  כוח גברא בנט"י,

 ב"ו ש"ד ושם ברא"ה בבדה"ב, ועי' ב"י קנט' וציץ אליעזר ח"ח ז' סק"ט.

 , עי' ידיים פ"א מ"ה ובפי' הר"ש שם ובב"י הנ"ל.ובהגדרת הכוח גברא
 

לרש"י כאן הוא משום כו"ג, ועי' רא"ש ורשב"א שהביאו גי' הרי"ף דהוא  ריתא,בטבילת הידיים בא

 משום שאובין, ועי' ב"י שם ובפמ"ג קנט' א"א סק"ח.
 

ח קנט' שנחלקו עם "ועי' רא"ש סי' טו' וטור או כלי שניקב בכונס משקה אין נוטלין ממנו לידיים,

ודעת הרמב"ם עי'  הסמ"ג והסמ"ק מה הדין במחזיק רביעית מתחת הנקב אי כשר לנט"י או לא,

 ב"י טז' ודרישה שם, וגם למכשירים היינו דרך הנקב, עי' חזו"א כא' ח'.
 

 רמב"ן ורשב"א למה בעי כלי ומה קס"ד לפי זה שלא יקפידו?, עי"ש. , עי'קפדיתו אמנא וכו'
 

, טעם הפסול עי ברא"ה שהובא בב"י קס', ועי' ברכ"י שם סק"א, ועי"ש בטור דאפילו אחזותא

 נשתנו מחמת עצמם פוסל, והטעם עי' מג"א סק"ב, ועי' אג"מ יו"ד ח"א קח' ח'.
 

 אור תירוצו עי' חי' רא"ל סי' סו', וע"ע לב אריה., ועי' תוס' מאי קס"ד, ובבאשיעורא לא קפדינן
 

 וביאור הדין מתי סגי בפחות מרביעית, עי' רא"ש רמב"ן ורשב"א ורמב"ם בב"י קס'. שיורי טהרה,
 

 עי' פרש"י ותוס', ועי' ב"ח קנט' מש פי' בשם הר"ח, ובחזו"א כב' ב'. מגופת החבית שתקנה וכו',
 

 היאך איירי, עי' ב"ח הנ"ל ובט' שם סק"ו וחזו"א כב' ד'. חמת וכפישה,
 

ופרש"י שהחסרון בזה הוא משום שאין מלאכתם לכך, וקשה הא גם מגופת חבית אין  פה,ושק וק

 מלאכתה לכך? עי' ב"ח קנט' אליה רבה סק"ג וחזו"א כב' ד'.
 

פחות מכביצה יטול ידיו ולא יברך, ועי' בב"י קנח' שהביא מהרוקח דבאוכל  הא כביצה בעי נט"י,

מהכא  קשהס בהגהות על השו"ע, ור הגר"א מה שפירשו בטעמו, ע"ע חת"ועי"ש בב"י ובאו

 , ובאור הגר"א סק"ו.ה כלל? עי' אליה רבה סק"ג דמבואר דפחות מכביצה לא בעי נטיל 

 

 

 .הקשו דרבי צדוק כהן היה וכו', ע"ע סוכה כז: ד"ה הא, ובמצפה איתן תוד"ה מאי,
 

 ע"ב

 וברמב"ם ברכות ו' יח' פסקועי' רש"י ומדבריו נראה דלחולין לא הותר ע"י מפה,  התירו מפה וכו',

 ג' א' ובנושאי כלים שם.דמותר ללוט ידיו במפה ולאכול פת וכו'? עי' ב"י קסג', ובשו"ע קס
 

, ועי' תוס' ורשב"א דאיירי שהיה עם פת, ועי' ב"י קנח' מה שרצה להוכיח בלם ליה אומצא ואכיל

 מזה לגבי מהל צלי אי חשיב דבר שטיבולו במשקה, ועי' ב"ח אליה רבה, טז' ומג"א ובהגר"א שם.
 

בנותן לו משלו, ועי' ו דווקא מג,א קסג' ב' שזהועי'  וכו', לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו של שמש

 ך פיו הוא דווקא, ועי' מר וקציעה.שהקשו על דבריו, ועי"ש עוד אי לתומחצה"ש ובא"א שם מה 

 בענין נתינת אוכל לעני כשלא בטוח שיברך.עי"ש עוד ב"י ב"ח וט' 
 

אוכל מחמת הטעם שהוצרך להקדים זאת לפני שמוכיח למה  קשהו אמר רב פפא בשלמא וכו',

 א מהר"ם שיף ולב אריה.מאכיל? עי' מהר"ם מהרש"
 

דם אלרש"י הפי' שיש שם ת"ח בסעודה, לר"י בברכות מב. הכוונה שבעה"ב הוא  אדם חשוב,

 שהשמש הוא אדם חשוב. חשוב ועשיר, ולרבינו גרשם הכוונה
 

 עי' פרש"י ובב"י פט' הביאו להלכה גבי מים אמצעים, ועי' ש"ך כא' ופלתי ו'. שאני שמש דטריד,
 

 אי איירי לנט"י לסעודה מה ס"ד דסגי באחת? עי' רשב"א וריטב"א.וקשה , מדיחה ידה אחת
 

ם תפלה ז' "והרמב עי' רש"י ותוס' שנחלקו אי קאי על נט"י שחרית ביוה"כ, התם משום שיבתא,

 , עי,ש מגדל עוז ובתפארת יעקב.ח' גם ס"ל כרש"י דביוה"כ אין נוטלין כלל 
 

 יח'. והחילוק שבין זה לכורך ידיו במפה, עי' לח"מ ברכות ו' אוכל מחמת מאכיל צריך נט"י
 

 ופרטי דינים בדבר זה, עי' בתוד"ה כעין, הגהות אשר"י כ' וטוש"ע פח'. כעין תפיסה אחת,
 

ועי' יש"ש שמכירין ומקפידין מהני, עי' טז' ופלתי פח' סק"ב, ובנדרו  שני אחין ומקפידין וכו',

 .ופת"ש שםהנאה, עי' פרמ"ג 
 
 

 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 הארותהערות ול

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


