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 בקו תחתוןמסומנות  השאלות                                  .קכג חולין
 

בטעם הטומאה כאן אי משום יד או משום שומר עי' רש"י ותוס',  המפשיט בבהמה ובחיה וכו',

 ועי' רש"ש תפארת יעקב ולב אריה.

 

ועי' פיה"מ  ?עי' פרש"י ולדבריו אינו מובן למה חילקו מהמפשיט לחמת חיבור המרגיל כולו

 לרמב"ם.

 

העשוי  שומרדבע"ב מבואר דנחלקו ב הוא תמוהמה שפרש"י במה נחלקו  עור שעל הצוואר,

 נתק מאליו, עי' מהרש"א ומהר"ם, ועי' חת"ס, ודורות ראשונים ח"ד רפג' א'.י לה

 

 עקב וע"ע ברש"ש.ביאורו עי' תפארת י טפח כפול,

 

מכאן למשנה בכלים כז' י' בשאלה ממה נטהרת  בישוב הסתירה וכו',טלית שהתחיל בה לקרעה 

, , עי' פרש"י ובתוס' לעיל עג. ד"ה בשעת, ובזבחים צד: ד"ה לא שנואי רק ממדרס או גם ממגע?

 וע"ע רמב"ן ורשב"א.

דברי ובבאור ב, ובשחיטת חולין, עי' סדרי טהרות רנז:, מקדש דוד נג' סק" ובביאור דברי רש"י

מה שחילקו בין טלית שיש עליה שם כלי לחתיכת בגד, עי' מקדש דוד הנ"ל, קובץ עניינים ב  התוס'

 לעיל עב:, קה"י טהרות יג', ואבן האזל מעה"ק ח' יט', ועי' משנת ר"א טהרות ל' ז'.

 ומשנת ר"א שם. עי' מל"מ כלים כג' יא', חזו"א כלים ל' ז', ובדברי הרמב"ן והרשב"א,

, האם גם כשנשאר בה שיעור טומאה לאחר הקריעה? עי' רש"י כאן ובאיזה אופן מועלת הקריעה

ותוס' לעיל עג., ע"ע רמב"ם כג' יא' ובמל"מ שם, וביאור המחלוקת עי' קובץ שיעורים פסחים 

 ובקה"י טהרות יג'.קנה', וכן בקובץ עניינים לעיל עב:, ומשנת ר"א טהרות ל' א', 

 

בקושייתם למה נקט שהתחיל לקורעה עי' מל"מ שתי' לפי דעת הרמב"ם שצריך  וד"ה טלית,ת

 שיהיה בדעתו לקרוע את כולה, ודלא כמו שנראה מרש"י כאן ד"ה לא שנו, ועי' תו"ח ולב אריה.

 ומה שכתבו התוס' דמשקרע רובה טהורה למפרע, עי' במל"מ שתמה ע"ז, ועי' חזו"א כלים ל' ח'.

 

 עי' פרש"י, ועי' רמב"ן מה שתמה עליה וביאר באופן אחר. טבילה בת יומא וכו',שמא יאמרו 
 

לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935, או 0527652935הארות הערות ול

 .שלח בקשה לכתובת זו, והדף יישלח אליך בל"נ מידי יום

 

 ע"ב

ובמה שיש לתמוה כאן הן במה שעולת העוף ממילא הולכת ליהקרב כולה,  ועוד עולת העוף וכו',

 ואין במה שבעולת העוף לר"א בר"ש אסור לחתוך כולה, עי' תוס' רמב"ן ר"ן ורשב"א.

למה לא הקשתה הגמ' מכל שחיטת חולין דניבעי הכל? עי' תירוצו, ובר"ן  ן הקשהוברמב"

 שהקשה כןמחטאת העוף, עי' תי'., וע"ע בר"ן מה והרשב"א וע"ע מהר"ם וביעב"ץ 

 רצה ללמוד מכאן דבכל שחיטה בעי רוב הנראה לעיניים, ועי' מלא הרועים. הפר"ח יו"ד כא' ג'

 

, ובתוס' הקשו והלא הוא רוצה שתהיה כולה מופשטת? עי' דלמא לא אתי למעבד אלא כדי אחיזה

 תי' ובמהר"ם, ע"ע רשב"א לב אריה ותפארת יעקב.

 

והנה הרמב"ם באבוה"ט א' י' לא חילק בזה ופסק דתמיד  בטומאה דרבנן, סקינןעהכא במאי 

טהור, ואילו בהל' כלים כג' יא' גבי טלית שהתחיל לקרעה טהר ק בטבולת יום וס"ל דיש לחוש 

שמא לא יקרע כולה וא"כ קשה למה כאן לא חשש לזה בטומאה דאורייתא? עי' מל"מ בכלים, 

 חת"ס, לב אריה ותפארת יעקב.

 

עי' מהרש"ל, ובתפארת יעקב ועוד תמהו כתב ובהמה זו קדשים היא,  י ד"ה בטומאהרש"

 .שבמשנה מוזכר חיה שאינה בקדשים?, עי' תי', ועי' חי' ר"מ זמבא ח"ב עמ' צג'

 

האם איירי דווקא בבהמה של קודש  ונחלקו הראשונים טרפה ששחטה מטמאה במוקדשין,

 שנשחטה ונמצאת טריפה מטמאה קודש הנוגע שנשחטה ונמצאת טריפה )רש"י(, או שחולין 

 ט, ועי"ש אור שמח, ובחי' הגרי"פ לרס"ג ח"ת יח.-בה, רמב"ם בפיה"מ ד' ד' ובהל' אבוה"ט ב' ח

 עי' אתוון דאורייתא כלל טז' והעמק דבר עה"ת ויקרא ה' ב'. והטעם לגזירת טומאה זו?

 

בנן, ועי' לח"מ ואבה"א מעה"ק ח' עי' רש"י זבחים צה. שהוא מדר  שייר בה כדי מעפורת חיבור,

 יט'.

 

 דנו כמה השיעור בעור לר"י, ועי' תפארת יעקב אי לשיטת רש"י יש להוכיח כנ"ל. תוד"ה לא שנו,

 

בבאור המשנה ובמחלוקת ר"י וחכמים שם, עי' משנה אחרונה, תפאר"י יכין  עור טמא מדרס וכו',

 צז', וחי' רי"מ )פיינשטין(.

דס"ל לר"י שמעשה לתקן אינו מועיל טהר? עי' . דשם מוכח שבת נבובקושיית המגיני שלמה 

 חזו"א כלים ל' יח' מקדש דוד נד' א', מרחשת יט' ב' סק"ב, ושרידי אש ח"ג פט', ועי' משנ"א שם.
 

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


