בס"ד י' טבת תש"פ

"ישיבישע בלאט"
"שאלות" ו"מראי מקומות" על ה"דף – היומי"
ברכות ד.
בניהו בן יהוידע וכו' ,ומנין יודעים שהוא הסנהדרין?

עי' רש"י כאן ובסנהדרין טז ,:ושם ברבינו יונה ,וכן מה בא

לומר שאביתר הוא האורים והתומים ,עי' תוד"ה בניהו ובמרומי שדה ,ובתוס' בסנהדרין ד"ה ואחרי ומהרש"א שם.

מאי קרא עורה כבודי וכו' אעירה שחר ,וקשה הא מקרא בא ללמוד שקם בשחר ולא
בחצות? עי' היטב בפרש"י ,ועי' מהרש"א סנהדרין טז .בחידושי אגדות
שמא יטעו איצטגניני פרעה וכו' ,וקשה הלא חשש רחוק הוא ,וכן הרי כבר הודו במכת כינים
שאצבע אלוקים היא? עי' רבינו בחיי שמות יא' ד' ,ופני יהושע כאן.
רב אשי אמר וכו' ,וקשה הרי הקב"ה היה מדבר עם משה רק ביום עי' רש"י שמות יב' ב'
ונבואה זו קיבלה משה בבית פרעה? רא"ם שמות יא' ד' מהרש"א וצל"ח לעיל ג ,:ועי' רמב"ן עה"ת שם יא' ד' והעמק דבר
שם.

כך אמר דוד לא חסיד אני וכו' ,ויל"ע מה מיוחד בבית דברים אלו שבהם השתבח דוד?

עי'

פנ"י ובן יהוידע ,ועי' מהרש"א ב"ק ל .בחידושי אגדות ,ומה שבקש שכר עבור דברים אלו? עי' פנ"י עיון יעקב ומרומי שדה ,והגהות מהרצ"ח

מפיבשת רבי ,וקשה איך קרא לרבו בשמו?

עי' צל"ח ,ועי' פרשת דרכים דרוש טו' דרך ענוים.

יפה זיכיתי יפה טהרתי ,ואלו דינים נכללים בזה?
אלא איש בשת שמו ,וקשה מי הוא?

עי' פרש"י רש"ש ובן

יהוידע .

עי' שיטמ"ק ותוס' ביבמות עט .איך צריך לגרוס כאן.

שהיה מבייש פני דוד בהלכה ,וקשה מעירובין נג .שהלכה כדוד בכל מקום?
ודוד מי קרי וכו' ,וקשה מה שייך זה לכאן?

עי' פנ"י ובן יהוידע.

למה נקוד על לולא וכו' ,ואיך נדרש הפסוק?
אלא שגרם החטא ,חטאים של מי?

עי' קדושה וברכה.

עי' רש"י מהרש"א וראש יוסף ,ועי' אמרי נעם.

עי' רש"י כאן ,ורש"י סוטה לו .ובהגה' יעב"ץ שם ,מהרש"א יומא ט ,:ומשך חכמה שמות

יב' כב'.

שמא יגרום החטא וקשה מהמבואר לקמן ז .שדבור לטובה אפילו על תנאי אינו חוזר?

לע"נ הג"ר חיים בן-ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'
להערות והארות  ,0527652935או  7652935@gmail.comלקבלת הדף במייל שלח
בקשה לכתובת זו ,והדף יישלח אליך בל"נ מידי יום.

עי'

רמב"ם בהקדמה למשניות צל"ח כאן ובז ,:ובן יהוידע.

חכמים כמאן ס"ל וכו' ,ובמה באמת נחלקו רבי אליעזר ורבן גמליאל?
ועי' צל"ח ופנ"י

עי' רש"י כאן ובע"ב ופסקי רי"ד

