
 תשעט'כח' סיון  בס"ד

 "ישיבישע בלאט"
  קומות"ממראי "ו "אלותש""לאמדעס" ב"דף" ב

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                           .טוערכין 
ושם בשיטמ"ק ובמעשה חושב כאן, ועי'  אור הקושיא עי' ריטב"א כתובות מ:באילו באו עליה ו', 

 חי' הגרי"ז.

 

 .מע"חב "ש בשיטמ"ק וובאור הקושיא עי' רש"י ובתוס', ועי' ראעליה שנים וכו', אילו באו 

 

 נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מע, עי' תפא"י יכין כה' ועי' הפלאה שבערכין.

 

דינו חלוקת הראשונים רמב"ן וריטב"א מה מ י' כתובות מ:דילמא משום דגרים לה קטלא, ועממאי 

 .וצל מאש מו עולת שלמהע"ע  ו מכאן,יחוכהכשלא רצה להורגה ומה 

 

 עי' מעשה חושב שמבאר למה לא אמר שחומרתו במה שלוקה.

 

 ממאי דלמא משום וכו', עי' צאן קדשים ומוצל מאש למה לא הקשו כן על המשנה.

 

"ט עהאל תקרי כי חזק וכו',עי' רש"י סוטה לה. הגירסא, ועי' רא"ש כאן בשיטמ"ק, עי' עץ יוסף ב

 .לא-יג' כחר במדב ושפ"ח שם

 

שמנה באופן אחר את הנסיונות, ועי' מהרש"א  עשר נסיונות וכו', עי' רמב"ם בפיה"מ אבות ה' ד'

 .בח"א

 

 וימרו על ים בים סוף, עי' מעשה חושב מה שהקשה מהמדרש דמבואר באו"א, 

 

ור , ועי' אבהם, החשבון עי' רש"י ותוס' ועי' מוצל מאש ומעשה חושבאני נותן לך אחד ומחצה ש 

, וע"ע מהרש"א פסחים קשה דלא איירי על פרנסה לדגים, עי' פי' ובמע"חהחיים שמות טו' יב' שה

 קיח:.

 

"א שם , ועי' מהרשע כלום יש עבד שתובע לרבו, עי' מעשה חושב מה שהוכיח מכאא"ל רבש"

 בפסחים איזה ערבות היה לנחל קישון, ועי' מוצל מאש ועיון יעקב.

 

ת ישראל, וגו', עי' מהרש"א שם בפסחים איך מדוייק שהיה לבקש וירא ישראל את מצרים מת

 .וע"ע צ"ק

 עי' רבינו גרשום מה שהקשה, ועי' מהרש"א בח"א מה שתירץ.וכו',  שניים במים

 ע"ב

 מה יתן לך ומה יוסיף לך וגו', אור הפסוק וכן ההמשך, עי' רש"י עיון יעקב ומהרש"א.

 

, ועי' רמב"ם טומ"צ קב ומעשה חושבאן קדשים עיון יעקר, ביאורו עי' מהרש"א צכאילו כפר בעי

 טז' י' ובשיעורי הגרמ"ד.

 

?, ב שהקשה למה בעי קרא לזהועי' עיון יעק כל המספר לשוה"ר נגעים באים עליו שנאמר וכו',

 עי' תי' ובמעשה חושב, ועי' רא"ש בשיטמ"ק לקמן טז.

 

 רק במצורע מוחלט, ועי' צ"ק.ותנן אין בין וכו', ועי' מהרש"א שעל לשוה"ר לא יתכפר 

 

 לעת"ל מתקבצות כל החיות וכו', באור הענין עי' עץ יוסף, עיון יעקב, ופי' הריא"ף.

 

 סד'. ובינה לעתים דרוש , עיון יעקבדיל עוונות עד לשמים, באור הענין, עי' מהרש"אמג

 

 "א עיון יעקב ומעשה חושב.ראוי לסוקלו באבן, למה? עי' מהרש

 

 כולים לדור בעולם וכו', עי' מהרש"א ועיון יעקב סוטה ה. הטעם לזה.אין אני והא י

 

, ועי' חשק שלמה איך קבמה תקנתו וכו', עי' מהרש"א מאין מוכח שהכוונה לתורה, ועי' עיון יע

מסתדר דבר זה עם הבחירה שיש לכל אדם, ומתי מגנת? עי' תוס' סוטה כא. ובהסכמות הגאונים 

 לחפץ חיים.

 

עי' רמב"ם דעות ז' קב, עכנגד ג' עבירות, ואי חמור כוותיה? עי' מהרש"א ח"א, עיון ימגדיל עוונות 

ך למדו מקרא? עי' רבינו גרשום ג' וספר הליקוטים שם, ועי' ח"חלשוה"ר א' ד' ובאמ"ח סק"ו. ואי 

 ומעשה חושב.

 

"ח, ועי' א עיון יעקב רש"ש ומהריצלשון תליתאי וכו', למה נקרא כןעי' רש"י ותוס', וע"ע מהרש"

 ש עוד ה"ג ובמעשה חושב.ספה"ל, עי"רמב"ם וראב"ד דעות ז' ב' ועי"ש כס"מ, ו

 

 "ף בעין יעקב, ומוצל מאש.מות וחיים ביד לשון וכו', ביאורו עי' מהרש"א בח"א ריא

 

כל מילתא דמיאמרא באפי מרא וכו', עי' תוס' ומהרש"א, ר"י ב"ב לט. וח"ח כלל ג' ב', ע"ע רמב"ם 

 ספר קובץ על הרמב"ם.כס"מ וב דעות ז' ה' 



 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
  gmail.com@7652935 , או0527652935 הארותהערות ול


