
 תשעט'כט' סיון  בס"ד

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

 הפסקאות המודגשות בתחלתן ערוכות, השאר טיוטא בלבד                      .ערכין טז
עי' רש"י,  והטעם דלית ביה לישנא בישא ובאור המימרא כל מילתא דמיאמרא באפי תלתא וכו',

 .ובאמ"ח ' ובחפץ חיים ריש כלל ב'"ש בתוס' לט:, ועי' רמב"ם דעות ז' העיוברשב"ם ב"ב לט., ו

 

עי' רש"י מהרש"א ועיון יעקב, ומה שהדגיש בבוקר השכם עי' : ביאורו מברך רעהו בקול רם וכו',

 צאן קדשים ומעשה חושב.

 

 ? עי' רש"י וברש"ש, ועי' רמב"ם דעות ז' ד',הטעם לזה אל יספר אדם בטובתו של חבירו,

 שהיו משתבחים בצדיקים ומעלתם? ועי' מג"א סי' הקשה מכמה מקומות מהרש"א ב"ב קסד:ב ו

 .ות, ועי' ח"ח כלל ט' בהגה"הסק"ב באמצעו קנו'

 

שכל אלו דינם שווה הלא יש בהם חמורים  איך יתכןועי' מהרש"א בח"א  על שבעה נגעים וכו',

 ויש בהם קלים.

 

עי' תי'  דאולי לקה על מה שהקריב זר? הקשהשב ובמעשה חו דכתיב ובחזקתו גבה לבו וכו',

 ובמוצל מאש ושיעורי הגרמ"ד.

 

 ועי' מעשה חושב דא"כ למה גלו,שיטמ"ק בועי' רא"ש  מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה וכו',

 ., עי"ש מכפרין דווקא כשלובשם אישדן 

 

 אפרשת תצוה,דקאי  עי' פרש"י כאן למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת הקרבנות וכו',

 עי"ש במהרש"א וברעק"א, ובעיון יעקב ומראה כהן שם. דקאי אפר' צופי'  רש"י בזבחים פח:בו

 עי' שו"ת חת"ס קובץ תשובות מח' על כלאיים, דמכפריםע ירושלמי יומא ז' ג' שכתב וע"

 

מכנסיים מצנפת וכו', עי"ש בזבחים, ברש"י ובמהרש"א, ולענין אבנט עי' תוס' טו: ושיטמ"ק 

 ובמוצל מאש,ועי' מדרש ויקרא י' ו' ובמתנות כהונה שם.

 

 ציץ מכפר וכו', עי"ש מהרש"א בזבחים, ועי' אלשיך שמות כח' ד' מה נשתנו עבירות אלו

 

דלא וכו', עי' פרש"י ועי' רא"ש בשיטמ"ק, עי' ברש"ש ועוד מש"כ לתרץ על  הא דאהנו מעשיו והא

במהרש"א וברכת הזבח, ומראה כהן, ועי' הפלאה  קושייתו, ועי'תוס' זבחים פח: באריכות ושם

 שבערכין.

 

 למדנו לקטורת שמכפרת וכו', עי"ש בזבחים רש"י ומהרש"א.

 

 דבר שבחשאי, עי' פרש"י, ועי' תו"י יומא מד. מה שהקשה, ועי' מהר"ל נתי"ע נתיה"ל יא'

 

 תוד"ה הא, עי' מוצל מאש.

 

 "ע שפ"א שם וח"ח שמיה"ל ח"ב כ'.הא בצינעא הא בפרהסיא,עי' רש"י כאן ובזבחים, ע

 

 ע"ב

הוא הבדיל בין איש לאשתו וכו', עי' עולת שלמה מש"כ לדון מכאן אי מוחלט אסור בתשמיש 

 המטה.

 

מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי צפורים, ואף שכן מביא זב? עי' מהרש"א מוצל מאש, 

 משלח אחת. ב' דברים, ועי' מהרש"א ועיו יעקב למה-ועי"ש למה נענש ב

 

יכול לא יכנו וכו', עי' פרש"י ועי' מהרש"א מה שהקשה על דבריו, עי' קה"י ד' סק"ד ושו"ת 

מהר"ם לובלין סי' יג', וע"ע קה"י הנ"ל שיטת הרמב"ם סה"מ ל"ת שב' ודעות ו' ה', ושי' הרמב"ן 

 עה"ת ויקרא יט' יז', ועי' הגהות הגרי"פ על הרס"ג ח"א קלד'.

 

מנין לרואה בחבירו וכו', ועי' עץ יוסף דהוא מפורש בתורה ולמה כתב מנין? עי' עיון יעקב, מעשה 

 חושב ופר"ח ורעק"א על הרמב"ם דעות ו' ז'.

 

 ת"ל תוח מ"מ, ועי' רמב"ן ב"מ לב. שהקשה דשם יליף זאת מהוכח לבד? עי' תי' ועי' יראים קצה'.

 

ב"ם ספה"מ לאו שג' וברבינו יונה בשע"ת אות נט' ת"ל לא תשאעליו חטא, ובאור הלאו, עי' רמ

, ועי' רמב"ן שם, ועי' מהר"ם שיק מצוה 043עב' ועי' חי' הגרי"פ על הרס"ג ח"א עשהכח' עמ' 

 רמא', ומנחת חינוך רמא' ז'.

 

יכול אפילו משתנים פניו וכו', אי איסור זה דווקא להוכיחוברבים עי' רש"י וברמב"ם דעות ו' ח', ועי' 

הגהות ר"ש איגר, וח"ח בפתיחה מנין הלאוין באמ"ח יד' ועי' שיעורי  343הגרי"פ שם בחי' 

 הגרמ"ד.

 

 תניא אמר ר"ט וכו', בכל המעשה עי' מהרש"א, ועי' גי' השיטמ"ק בדברי ר"ט.

 



ולא מודית דענווה לשמה עדיפא, ועי' הערות הגריש"א שהקשה הלא ענווה היא רק מעלה ודרגה 

 ה עי' תירוצו.ואילו תוכחה היא מצו

 

עד הכאה וכו', ועי' ריטב"א יבמות סה: מה שהקשה מכאן על המבואר שם שאין לומר דבר שאינו 

נשמע מקרא דאל תוכח לץ וגו'? עי' תירוצו הובא בנמו"י שם, עי' יראים רכג', ועי' מאירי שם 

"ח סו"ס מח', ביבמות וקובץ שיעורים ביצה סו', ועי' אחרונים על הרמב"ם דעות ו' ז' וחק"ל או

 ושורש הנדון האם ערבות ומצוות תוכחה דין אחד הם.

 

עד הכאה, ואי הכוונה עד בכלל או שלא עד בכלל, עי' חינוך רלט' ובמל"מ שם, חי' הגרי"פ על 

 ?.804סה"מ לרס"ג ח"ג 

 

ושלשתן מקרא אחד דרשו וכו', עי' מהרש"א איך ההוכחה משם, ועי' תוד"ה ומאן מהרש"א צ"ק 

 הפלאה שבערכין.חק נתן ו

 

שאני התם וכו', והרמב"ם דעות ו' ז' פסק כדעה דחייב עד הכאה, ובישוב דעתו עי' כס"מ ולח"מ 

 שם, ועי' של"ה בפתיחה סק"ה, ובספר קובץ על הרמב"ם שם.

 

 כי פליגי בהכאה דדביתהו, וקשה הא חייב לכבדה יותר מגופו? עי' מהרש"א חק נתן ועיון יעקב.

 

 י' רש"י ובעיון יעקב מה שהקשה עליו ועי' מוצל מאש ומעשה חושבאכסנאי דאקראי, ע

 

 מנין שלא ישנה אדם וכו', עי' מעשה חושב מה שביאר לפי זה דברי יוסף לפרעה על אומנות אחיו.

 

 יז. עד סוף הפרק

מאי דכתיב הראשית ממלכת יהויקים וכו', עי' בסנהדרין קג. מאי קשיא ליה, ועי"ש פרש"י 

 ובמהרש"א.
 

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

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


