בס"ד י' טבת תש"פ

"ישיבישע בלאט"
"שאלות" ו"מראי מקומות" על ה"דף – היומי"
וחכמי ם עשו סייג לדבריהם ,ומהו הסייג שלא יאכלו וישתו וישנו קודם ,או שיקראו בזמן?

עי'

ראש יוסף לעיל ב ,.ועי' תוד"ה וקורא ,וב"י רלה'( ,עי"ש טז' סק"ג) ומה שלא נאסר קודם גם סמוך לזמן? עי' צל"ח ראש יוסף ורעק"א.

וכל העובר וכו' ,ומה שנענש כאן בעונש חמור כל כך?

עי' רבינו יונה שע"ת שער ג' אות ה' ,דרשות הר"ן דרוש

שביעי ,וראש יוסף ,ועי' תר"י וביאורם במעדני יו"ט סי' ד' אות ע' ,וברדב"ז ח"ח לד'.

קורא ק"ש ומתפלל ,מסייע לר"י ,וכו' וקשה איפה נאמר כאן לסמוך?

עי' צל"ח וברכת ראש.

זה הסומך גאולה לתפילה ,והמקור לזה עי' ברש"י ,ויל"ע מה הדין בשבת?
דרכ"מ שם ומה ששכרו גדול כל כך? עי' תלמידי ר"י ושיטמ"ק .והאם זה צורך התפילה או צורך הגאולה?

עי' ב"י או"ח קיא' ,ועי'

עי' קה"י סי' ב'.

בענין אמירת יראו עינינו ואי הוי הפסקה?

עי' תוד"ה דאמר ,תר"י ,רשב"א ורא"ש ,ועי' מאירי.

ושניהם מקרא אחד דרשו ,וקשה הא תפילה מדרבנן?

עי' פנ"י

כגאולה אריכתא דמיא ,וקשה למה תקנו כך רק בערבית ולא בשחרית?

עי' שו"ת הרשב"א ח"א נא'

כל האומר וכו' מובטח לו שהוא בן העוה"ב ,וקשה וכי בשביל דבר קל כזה יזכה לשכר רב
כל כך? עי' ב"י או"ח נא' ז' ,רבינו בחיי ויקרא לז' ז' ,ופני יהושע ,ובענין שבח ה-א-ב שבו עי' יערות דבש ח"א דרוש יד'.
מפני מה לא נאמר נ' וכו' ,וקשה הא יש הרבה פסוקים באיכה שמתחילים באותיות
אחרות? עי' רשב"א וצל"ח ,ועי' מהרש"א.
מצוה לקרותו על מיטתו ,בטעם קריאתה ,האם הוא משום המזיקים או כדי לשכב מתוך
ד"ת או לצאת ידי חובה?

עי' רש "י ותוס' לעיל ב ,.תלמידי ר"י שם ,ותשובת הגאונים יח' ,ונ"מ עי' מג"א רלט' סק"ב ,פרמ"ג ואליה

רבה שם.

על מיטתו והאם הקריאה ממש על המיטה?

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' מאירי ,ב"י רלט' ,ומג"א שם סק"ה.

אמרו בלבבכם על משכבכם וגו' ,ושניהם רומזות על קר"ש עי' פרש"י ,ויל"ע למה צריכים
שניהם? ואולי ל-ב' הטעמים שהוזכרו בק"ש זו עי' לעיל

