
 תש"פבס"ד  

 "ישיבישע בלאט"
  היומי" –על ה"דף  קומות"ממראי "ו "אלותש"

          ת ו.ברכו

 ףף יוסעי' ענענין המזיקין אצל הדרשא?  ההוי, וקשה מהאי דוחקא דהוי בכלה מנייהו 

 
 ידע.עי' מגיד תעלומה, עוד בענין השדים, עי' בן יהוא ואיתזק, וקשה למה ניזוק? חז רב ביבי בר אביי וכו'

 
המעלה גם בבית  כו', ויל"ע איאין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנאמר ו

עי' גירסת התוס' ע"ז ד: "ש שערי תשובה, ועיוטוש"ע צ' ס"ט, ונו"כ,  עי' רמב"ם תפילה ח' א'הכנסת גרידא בלא ציבור? 

 ר רב אדא לקמן., ועי' מימרות רבין בכאן וחכמת מנוח  צל"ח, ומרומי שדההובא ברעק"א, ועי' 

 
מנין לעשרה וכו', מנין לשלושה וכו', וקשה הלא כל זה מפורש כבר במשנה באבות ג' ו', 

 עי"ש פי' אברבנאל ותולדות יהושע.אשמועינן הכא טפי?  מהו

 
ומנין שלושה וכו' שנאמר בקרב אלו' ישפוט, עי' פרש"י וקשה היכן מבואר כאן דהם 

 עי' פנ"י ומרומי שדה.שלושה? 

 
א', ועי' קובץ חו"מ  חת"סשו"ת עי' קשה הלא אונס לאו כמאן דעביד? אדם לעשות מצוה וכו', ו חשב

 רו שיכשילם בבנ"א שאינם מהוגנים.ה' על אנשי דו-מועיל ירמיה בבקשתו מו' -אגדות ג' דהערות ביאורי 

 
וד , ומשמע דלימו'קמן סג: אמרינן חרב אל הבדים וכוכו', וקשה הלא ל ומנין שאפילו אחד

 עי' עיון יעקב, ועי' ספר חסידים תתקמ', ושו"ת תשבות והנהגות ח"א תקמב'.יחידי אינו טוב? 

 .פנ"י מהרש"א ומרומי שדהעי'  רה?עוסק בלימוד תו הפסוקש ןניומ

ורוח חיים שם עי' מדרש שמואל ומה שכתב לשון אזכיר שקאי על ה', ולא תזכיר דקאי על האדם? 

 באבות, ובן יהוידע.

 
 וביאורו עי' בן יהוידע.זכרונות בין אחד לשניים, חד, ביארו החילוק בכתיבה בספר ה תוד"ה

 , ועי' מהרש"א ומהר"ל.תוס' עי' יעב"ץ, חת"ס, מגיד תעלומה ורש"שעוד תירוצים על קושיית ה

 
עי' מרומי עשרה מבעיא, וקשה הלא שלושה הוא רק בעוסקים בתורה, ועשרה הוא בתפילה? 

 ., ומהר"ץ חיותשדה
 

סת ואין עשרה שכינה ואתיא, וקשה מלקמן בע"ב שכשבא הקב"ה לבית הכנעשרה קדמא 
 "בבע עי' שו"ת הרשב"א, ותוס' רא"שקדמא ואתיא? הוא כועס, והע בכל אופן  מיד

 עי' ריא"ף בעין יעקבשלושה? ועוד קשה, הא כל פעם שישמעשרה יש בתחילה 

 
 עי' רשב"א, צל"ח, תורא"ש, מהרש"אה: וכו', ביאור ענין ז מנין שהקב"ה מניח תפילין

 
 ם ד"ה אלו וע"ש מעדני יו"ט והגהות הרא"מ כאןעי' רש"י מנחות לה: תוס' כאן ושאלו תפילין שבראש, וחשיבותן: 

 
 ראלעי' פנ"י, ובתוד"ה מי נראה שהתפילין עצמם הןם נותנים השבח לישמה כתיב בהו, א"ל וכו', ומנין זאת? 

 

 
 
 


