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                              ה. רכותב
עי' רש"י ותר"י ויש אם ת"ח הוא אין צריך, ובטעם הדבר, וכן יל"ע האם פליגא אריב"ל דלעיל ד:? ו

 ואל על הרא"ש סי' ו' אות ז', ובמרומי שדה לעיל.רמב"ם וטוש"ע לא הובא דין זה, עי' תפארת שמבנ"מ ביניהם, ו

 

עי'  חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד, ויל"ע אי בעי דווקא פסוק זה, וא"כ מה מיוחד בו?

 רמב"ם תפילה ז' ב' ובחידושי אגדות למהרש"א.

 

זכור עי' ח"ח לעולם ירגיז אדם יצר טוב וכו', ויל"ע מהי תיבת לעולם, הול"ל צריך להרגיז וכו'? 

 יד"א מראית העין.חלמרים ח', עיון יעקב, ו

 

אם נצחו מוטב, ואם לאו יקרא ק"ש, וקשה איך לא נצחו, והאתורה תבלין ליצה"ר, עי' 

עי' ריא"ף בעין יעקב, פנים יפות פ' שופטים, ויפה תאר בראשית רבה נד' ב', ועי' שי לתורה )מלר( פרשת ל: וסוטה כא.?  קידושין

 סק.נח בשם הגר"ח מברי

 ע"ע פנים יפות פרשת עקב ויערות דבש דרוש א'.עלה בק"ש יותר מת"ת, מועי"ש מה באמת ה

 

עי' יפה תאר הנ"ל, מנחת עני פר' יזכיר לו יום המיתה, ואם זה הכי טוב למה לא לעשות כן לכתחילה? 

 ג קע', וכוכבי אור ח"ב מאמר ח'.. , וע"ע לב אליהו ח"42פנחס, עיון יעקב, פנים יפות פר' נצבים, ומכתב מאליהו ח"ח עמ' 

 עי' יערות דבש דרוש א', צל"ח ועין אליהווהאם הסדר שהוזכר בגמרא הוא בדווקא? 

 

 עי' פני יהושע ועין אליהו.ואמר רבי לוי בר חמא וכו', ויל"ע למה הקדים משנה לנביאים וכתובים? 

 

 י"ז ח"ב עמ' ח'.עי' ליקוטי הגרלוחות אלו עשרת הדברות, וצ"ע הא בכלל תורה הם? 

 

ע"ע פי'  תורה זה מקרא, עי' רש"י ומהרש"א דקאי על קריאת התורה, וקשה הא הא דרבנן?

 בצפנת פענח תלמוד תורה א' ז' דבתורה יש דין בקריאה לבד עי"ש היטב.
 

עי' ריא"ף צל"ח ופנ"י,  ואין עוף אלא תורה וכו', וקשה א"כ מה"ת לדורשו דווקא לק"ש שעל המיטה?

 אף שלכאורה כוונתם אחת. ותעינן רבי יצחק בשני מימרו"ש בצל"ח למה אשמוע

 

 עי' מהרש"א, אמרי נעם, ושפת אמת.ואין עוף אלא תורה, וקשה הא קאי על העין? 

 

כל המחלה וגו', וקשה הא מפסוק זה נלמד רק שמגן מהיסורין ולא שמסלק, ועוד קשה דהא 

 מהרש"א בחידושי אגדות, ופני יהושע.עי' ? מצוותקרא איירי במי שמקיים תורה ו

 

עי' אמרי נעם, חי' אגדות למהרש"א, ובבן יהוידע, אלא כל שאפשר, ויל"ע מהו לשון אלא שהוא לשון חזרה? 

 ועי' פנ"י
 

 עי' מהרש"א צל"ח ואמרי נעםאדם מוכר חפץ לחבירו וכו', וקשה הא תורה במתנה ניתנה ולא במכר? 

 

רי במוכר דבר חשוב מפני דחקו, וקשה הא בגמרא נאמר רש"י ד"ה המוכר עצב,פי' דאיי

 עי' קול אליהו קעו' ובבן יהוידע.מכר סתם ואיירי בכל אופן? 

 

פשפש ולא מצא וכו', וקשה הכיצד יתכן? ועוד הא לבסוף תולה בביטול תורה ואיך לא מצא 

כט', בית אלו' למבי"ט שער התשובה ט', מדרש עי' מהרש"א, רמב"ן שער הגמול ענין יסורין של אהבה, נפש החיים ד' לכתחילה? 

 שמואל אבות ו'ג', אור החייםדברים כב' יג', אמרי נעם, מראית העין, תפארת שלמה פר' מקץ, ובן יהוידע.

 
 עי' רש"י ורמב"ן, דרשות הר"ן דרוש עשירי ומהרש"א, ועי' פני יהושע וצל"ח. יסורין של אהבה, מהם?

 

 עי' מהרש"א ופירוש הריא"ף. דווקא אשם? מה אשם לדעת וכו', ולמה נקט
 

קל וחומר משן ועין, ויל"ע על הדמיון הא ע"ע אינו יוצא, וכן שם אין לו רשות להכותו משא"כ 

 עי' פנ"י ואמרי נעם בקב"ה וכן מה שייך יוצא לחרות קמי שמיא?
 

 אוסטרופוליעי' עיון יעקב ובניהו בשם ר"ש מ? והיינו דרשב"ל וכו', וא"כ למה בעי ב' דרשות

 

עי' מהרש"א, עיון יעקב ובניהו, מהר"ל בהקדמה  ג' אלו?-שלוש מתנות טובות וכו' ע"י יסורין, ומה הענין ב

 לדרוש עה"ת

 


