בס"ד יב טבת תש"פ

"ישיבישע בלאט"
וכולהו כתיבי באדרעיה ,פרש"י בבית אחד ,וקשה מה החידוש בזה ,ועוד שהיה לה לגמרא
לפרש כן? עי' מהרש"א שיש חידוש בעצם מה שהקב"המניח תפילין ש"י ,ועי' אמרי נעם.
הקב"ה משאיל בו וכו' ,ויל"ע מהו לשון משאיל ,הוול"ל לשון שואל בו?
ולמה מימרא זו נאמרה דווקא במי שרגיל לבוא לביהכ"נ?

עי' עיני יצחק.

עי' עיון יעקב ונצי"ב

מדוע באתי ואין איש ,ומהיכי תיתי דקאי דווקא על העשירי?

עי' רש"י ומהרש"א ,מהרש"ל ואמרי נעם.

כל הקובע מקום לתפילתו וכו' ,בטעם מעלת הקביעות מקום:

עי' רשב"א בחידו"א ,מאירי מהרש"א ,צל"ח

מהר"ל נתי"ע העבודה פ"ד ,וריא"ף בעין יעקב ,וטוש"ע צח' ד'.

והאם דין זה איירי רק במתפלל בביתו או גם בביהכ"נ?

עי' תר"י ,רא"ש סי' ז' וטוש"ע צ' יט'.

וכשמת אומרים לו וכו' ,וכי כל כך בשביל זה? ,ועוד מה שייכות בין זה לענווה?

עי' תר"י וצל"ח.

היוצא מביהכ"נ אל יפסיע פסיעה גסה,וקשה דתמיד אין לפסוע פ"ג כמבוא לקמן מג?:

עי' עיון

יעקב ,פנ"י וראש יוסף ,ועי' מג"א צ' סקכ"ו מעדני יו"ט (ברא"ש סי' ז' ר') ופנ"י.

אבל למיעל מצוה למרהט ,וקשה מאי קמ"ל הא אמר מפורש 'היוצא וכו''?

עי' מהרש"א ,אמרי נעם,

ריא"ף והגהות רא"מ הורוויץ ,ומה שכאן התירו למרות הסכנה? עי' ריא"ף פנ"י וראש יוסף.

מהו שינוי הלשון דלגבי יציאה כתיב פסיעה גסה ,ובכניסה כתיב מצוה למירהט?
אגרא דפרקא ,עי' פרש"י ,וקצת צ"ע לפרש כן לגבי שאר הדברים?

עי' צל"ח

עי' תורא"ש ,פנ"י ,יעב"ץ ,מרומי

שדה ,וע"ע מהרש"א ומגיד תעלומה.

כל המתפלל אחורי ביהכ"נ וכח' ,ואחרי איזה כותל מדובר ,מזרחי או מערבי?

עי' רש"י ותוס'

ותר"י ,ועי' שו"ע צ' ס"ז ונו"כ כמה נ"מ ביניהם.

חלף אליהו וכח' שלף ספסרא וקטליה ,וקשה היאך נתן לו כזה עונש חמור על עבירה קלה?
עי' רי"ף ורש"י ,מהרש"א ובן יהוידע,מעדני יו"ט ומגיד תעלומה

כיון שנצטרך אדם לבריות וכו' פניו משתנות ,ולמה אמר כיון שצריך אדם וכו'?

עי' חת"ס ביאור

מחודש כאן.

לעולם אדם זהיר וכו' ,מה הכוונה ולמה דווקא מנחה?

עי' מאירי עיון יעקב ומהרש"א ,ומה הראיה מהפסוק?

עי' ריא"ף ,ענף יוסף ומגיד תעלומה.

ענני ה' ענני וכוו' ,ומה שייכות דרשא זו לכאן?

עי' צל"ח אמרי נועם עיון יעקב מגיד מעלומה ובן יהוידע.

רבי יוחנן אמר אף תפילת ערבית ,האם ובמה נחלקו האמוראים?

עי' חידו"א לרשב"א ,ובספר האשכול

תפילת מנחה וערבית כה' ,ועי' כלי יקר ויקרא ו' ב'.
כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו ,פרטי מצוה זו? עי' אבה"ע סה' פרישה וב"ש ,עזר מקודש שם ורעק"א
כאן ,ובגדר החיוב עי' אור אלחנן ח"א עמ' רסח' ,ועי' קידושין ז .ובמקנה שם .ומה שזוכה לתורה ,עי' מהרש"א ועיון יעקב

לע"נ הג"ר חיים בן-ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'
לתגובות הערות והארות ולקבלת הדף בדוא"ל מידי יום ניתן לפנות ל-
 7652935@gmail.comאו בין הסדרים למספר 0527652935 -

כאילו הקריב תודה וכו' ,בנה חורבה וכו',
כל העולם כולו וכו',

עי' מהרש"א ,ובמהר"ל תפארת ישראל ל' ,ועי' בניהו.

ויש כאן ג' מדרגות עי' עין יעקב ,ריא"ף ,מהר"ל חידו"א שבת ל ,:ואמרי נועם.

כל שיודע בחבירו שהוא רגיל וכו' ,ולמה דווקא

ברגיל? עי' מהרש"א ועיון יעקב ,ועי' מרומי שדה.

