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"לאמדעס" ב"דף" ב"שאלות" ו"מראי מקומות"
חולין קכ.

וצריכי וכו' ,ועי' פנ"י סוף קידושין קו' חדש ד"ה מהו ,למה היה נענש אם היו למדין מק"ו ולא היו אומרים אין
מזהירין מן הדין ,ועי' חת"ס בע"ב.
תוד"ה חמץ ,הקשו שהלא לחלב היה שעת הכושר בהיותו במעי אמו דחלבו מותר? ועי' תי' ומה שהקשו
הראשונים ,עי' תפארת יעקב בתוד"ה מה ובד"ה חמץ ,ועי' אור שמח מאכ"א פי"ז.

השאלות מסומנות בקו תחתון

תוד"ה איכא הקשו אמאי ר"ל ור"י לא מוקמי את מחלוקתם על המשנה עי' מהר"ם ,וע"ע לב אריה ותפארת
יעקב.
הרמב"ם פסק למחלוקת זו גבי טומאה באוה"ט א' יא' וכדעת ר"י ,ועי' לב אריה למה לא הביאה לגבי טומאת
אוכלין.
תוד"ה הוא ,כתבו דיכלו להקשות ששומן יטמא טומאת נבילות ,ועי' מהר"ם ורש"ש.
חלב דקריש ,ועי' פסקי הרי"ד דהקשה דבטהרות ג' א' מבואר דכה"ג מק"ט גם כשהוא בפנ"ע? ותי' דיש
לחלק בין נטמא כשנקרש ,ולנטמא משקה ונקרש ,ועי"ש במשנה אחרונה.
התם משום יתובי דעתא הוא ,וביאור החילוק עי' ברש"י ,וע"ע תפארת יעקב ,ועי' פורת יוסף.

תוד"ה חלב ,הקשו שלריה"ג לא הוי חלב הותר מכללו עי"ש ,ועי' חת"ס מהר"ם שיק ומלא הרועים.
תוד"ה מה ,במה שכתבו למה נבלה לא חשיב היתה לה שעת הכושר ,עי' כתב סופר ,ומה שכתבו שהיה לה
איסור אבמה"ח עי' ברמב"ן ,וע"ע אור שמח מאכ"א פי"ז מה שתי' על קושיית התוס'.
אשתראי מליקת עוף לגבוה ,עי' חת"ס מה שהקשה דלכאורה סוגיא כר"ל דאין שחיטה לעוף מה"ת?,
ובגדר מליקת העוף ,עי' אתוון דאורייתא כלל א' ,ובנאות יעקב סי' טז'.
לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן ,ואף שטעם כעיקר בעי קרא ,עי' רמב"ן ולעיל קיב :תוד"ה ורוטבן.
עד דאיכא כזית ,ועי' רעק"א מה שהביא להקשות מחכם אחד לדעת הרמב"ם שאין מלקות ביוצא למה צריך
קרא לאסור בכזית? עי"ש מה שתירץ ב-ב' אופנים.

רש"י ד"ה ומשני ,כתב דהרוטב לבד מק"ט ,וקשה דהא אינו מ-ז' משקין? עי' באור הגר"א או"ח קנח' טז',
ובאג"מ או"ח ח"א עה'.

ע"ב
וליתו הנך וליגמרו ,ועי' רשב"א שהכוונה רק שנלמד נבלה משרצים ,ועי' תפארת יעקב.

הקפה את הדם וכו' ,עי' תוס' שבועות כג .ד"ה גמר מה שהביאו מהירושלמי ,ומה שכתבו דדם קרוש אינו
לא אוכל ולא משקה ,ועי"ש רעק"א שהקשה עליה מהכא ,ע"ע בהגהות חת"ס על הירושלמי ,ובחי' כאן
בע"ב ,וע"ע שו"ת כוכב יעקב רט' ,וחסדי דוד על התוספתא כריתות ב' יג'.

וההקדש ,והקשה המנחת ברוך ס' למה בעי קרא ליוצא מן ההקדש הלא כל ממון הקדש אסור בהנאה? עי'
תי' ובחלקת יואב ח"א יו"ד טו' ,וחזו"א יו"ד ריד'.

נפש לרבות את השותה ,וכיצד הריבוי? עי' פרש"י אתוון דאורייתא קו"א כלל א' ,וזית רענן על הילקו"ש צו
רמז תקד'.
לרבות את השותה ,בתוס' נתקשו למה צריך פסוק מיוחד לזה ולא נלמד מהדין הכללי ששתיה בכלל
אכילה? עי' תי' וע"ע רשב"א ורמב"ן ובמהרצ"ח.
ועי' ברמב"ם אבוה"ט ג' י' שלמד זאת למסקנא מדין שתייה כאכילה ,עי' לח"מ חו"מ א' א' ואבן האזל.
והאי לאו לחם עוני ,ובשיטמ"ק נראה דגרס דזה אינו לחם כלל ,ועי' רש"י פסחים לה .וברש"ש שם ,ועי'
נודב"י מהדו"ק יו"ד לד'.
תוד"ה לחם ,הקשו דכמו כן יכול לומר דלא יצא יד"ח מצה דכתיב אכילה ,עי' תו"ח ,לב אריה ,ובה"ל ח"א כו'
בהג"ה מה שתירצו על זה.
תוד"ה אלא ,דנו בדין הנהנה מחמץ בפסח מה יהיה דינו ,וע"ע פסחים כא :תוד"ה כל ,מל"מ שגגות יג' ה'
בהג"ה ,שו"ת רעק"א מהדו"ק קצ' ,חת"ס ומהר"ם שיק כאן.
נפש לרבות את השותה ,ועי' מנ"ח יב' ה' שדן אי ריבוי זה נאמר גם לשאר איסורי חמץ ,עי"ש.
והוינן בה אכילה כתיב ביה  ,ועי' אתוון דאורייתא מה שרצה להוכיח מכאן לחקירה בכל טומאת בית הבליעה
בנבלת עוף טהור ומה שהקשה ותי' בזה ,וע"ע קה"י טהרות מג' סק"א.
אי הכי בחמה נמי ,ומהו הלשון אי הכי? עי' ר"ן תפארת יעקב ולב אריה.

והשביעית ,עי' פרש"י לענין קדושת שביעית ,וברמב"ם מאכ"א י' כב' הביאה לגבי איסור ספיחין ,עי' חזו"א
הנ"ל ,ובהל' שביעית כה' ס"ק לב'.
והכלאים ,עי' קרן אורה נדרים נב :שהקשה אמאי בעי קרא לכלאיים הא אסורים בהנאה? עי"ש.
היכא דלאו איסור הבא מאליו מנלן ,עי' רש"י ותוס' ובישוב רש"י עי' חת"ס מנחת ברוך ס' ורש"ש ,וע"ע
תוד"ה מה ושם בלב אריה ,וחזו"א טבו"י ד' סק"ח.
ע"ע חת"ס כמה פרכות שיכלנו לעשות על הלימוד מחמץ חלב ונבילה ,ועי' פנ"י בקו' סוף קידושין.
ור"י פוטר ,ועי' פסחים כד :דהוי זיעה בעלמא ,ועי"ש תוס' שהקשו דעדיין יש לאסור מטעם כעיקר? עי' חכם
צבי סי' כ' ,וחוו"ד קה' סק"ב ,קרן אורה נדרים נב :וקה"י ברכות כא' ב'.
דון מינה ומינה ,ועי' רש,י שאינו דווקא כיון שתרומת פירות דרבנן ,ע"ע תוד"ה דון ובחת"ס ,ושיטת הרמב"ם
תרומות ב' א' דהכל מה"ת ,ועי' כפתור ופרח ג' בשם הראב"ד דאם הפריש חל מה"ת ,ועי' בר"ן כאן כעין זה
על ביכורים משאר מינים ,ובזה תי' קושיית תוד"ה אף.
אין סופגין משום ערלה וכו' ,ועי' ב"ק קא .תוד"ה ולא בתירוצם השני ,עי' קרן אורה בנדרים נב :מנחת ברוך
נט' ענף ב' ותורת זרעים תרומות יא' ב' מתי מי פירות כן יהיו מה"ת לר"י..
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