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             שבת קיט.
אלו תיתי לי דכי עתא צורבא מרבנן וכו', עי' פרש"י תיתי לי, וצ"ע למה פירש כן רק הכא ולא ב

 עי' הגהות והלא נושא פנים בדין? הקודמים? עוד קשה איך הותר להפך בזכותו של הצומ"ר בדין
  טו' א' עי"ש בסמ"ע. שו"ע חו"מ מהר"ש קצנלבוגן, ועי' שפת אמת,

  
ז) - מיתעטף וכו', עי' פרש"י והנה ידוע דבשבת איכא ב' מצוות: כבוד ועונג (עי' רמב"ם ל' א

כ ה' (עי"ש מש"- ג' ו א' עי' באור הגר"א תקכ"טויל"ע איזה דברים שייכים לכבוד ואיזה לעונג? 
גר"ח , ועי' כתבי הועי' מסילת ישרים פרק י"ט על הא דרב ענן לבש בגד שחור )יוה"כו יו"ט לגבי

  הא דרב הונא מדליק שרגי.בשם הגרי"ז בגדר הדלקת הנרות, ומה שיישב לפי זה 
  

לעשות  ר' אבהו הווה יתיב וכו', ויל"ע בלשונות הרמב"ם והשו"ע, דהרמב"ם כתב שחייב
כתב ישתדל?, עוד יל"ע למה צריך לעשות כן הא  דברים לצורך השבת בגופו, והשו"ע ר"נ א'

וכן יל"ע האם ניתן ללמוד , עי"ש בבאור הלכה אפילו ל"ת שבתורה נדחה מפני כבוד הבריות?
ה ובבאור הלכ "ע הרב ר"נ בקונטרס אחרוןעי' קידושין מא., בשו מכאן שמצוה בו יותר מבשלוחו?

  הנ"ל.
  

  עי' בן יהוידע. שהלווה לשבת?והיכן מצינו מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא, 
  

עשירים שבא"י במה הם זוכין וכו', בשביל שמעשרין, והאם מוכח מכאן דמעשר כספים אינו 
  עי' יעב"ץ ובקרבן נתנאל אות ח'. מה"ת, דהלא הוא שייך גם בחו"ל?

  
עי' ביצה טז. קצב הייתי ומכל בהמה נאה אמרתי זו תהא לשבת. והאם הלכה כהאי קצב? 

' כשמות  מב"ן עה"תורדלכאורה הוא מחלוקת שמאי והלל, וא"כ צריך להיות הלכה כהלל, עי' רש"י 
  סימן ר"נ בדרכי משה ומ"ב סק"בח' עי"ש מהרש"ל וגור אריה למהר"ל, עי' 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

             קיט: שבת
אותו ג' פעמים בתפילה אפילו יחיד המתפלל בער"ש צריך לומר ויכולו, והיום אנו אומרים 

"ש עי' רמב"ם כט' ז' ומגיד משנה, עי' רע בלחש, לאחריה, ובקידוש, ולאיזה מהם כוונת הגמרא?
  באור הלכה סעי' ז' וחזו"א לח' סק"י. כאן מלא הרועים, טור רס"ח ובאור הגר"א שם סק"ח,

  
ומשך ת ב' ג', עי' אור החיים בראשיכאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית, באור הדברים: 

  חכמה שמות כח' י'.
  

  עי' מהרש"א עין יעקב ומהר"ל.בבאור ענין שני המלאכים המלווים לאדם, 
  

עי' רמב"ם שבת ל' ה', ר"ן אע"פ שאינו צריך אלא לכזית, והאם שיעורו בכזית או בכביצה? 
י"ש ע :מהכאהקושיא וב ישוריטב"א לעיל קי"ז ב', עי' טוש"ע רצא' ושם בנו"כ דשיעורו בכביצה, ו

  .ואפיקי ים ח"ב א'מחצה"ש 
  

עי' ב"ח  לעולם יסדר אדם שולחנו במוצ"ש ואע"פ שאינו צריך אלא לכזית, וצריך באור הלשון?
ה ומה שכתבו נ"מ למעש "ז"ש טסימן ש' שביאר שיסדר שאר תבשילין ואף שפת יאכל רק כזית, ועי

  ג"א ומ"ב שם.דר' אבהו המובא בהמשך למה נענש, ועי"ש מ
  

עי' משך כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה, ביאור כפל הלשון ומה המשל לאיילים? 
  חכמה הפטרה של דברים.

  
ווה דידי ודידך מאי, א"ל אינו דומה וו', וקשה הא אנו מכוחנים לשם לימוד תורה וכן גדול המצ

 ה ומצווהונאי כועי' משנת רבי אהרן ח"ג קד' שמחלק בין המצוה של ת"ת שבזה ודועושה וכו'? 
ושי ששל מי שאין בו חטא עדיף (עי' כעין חילוק זה בחידלימוד עצמו העדיף, אבל הכא איירי על 

  .)הגרי"ז על הרמב"ם הלכות ברכות
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