בס"ד תש"פ

"ישיבישע בלאט"
"שאלות" ו"מראי מקומות" על ה"דף – היומי"
חסד זו גמ"ח ,וקשה מה צריך הוכחה לזה ,וכן מה מוכח יותר מהפסוק שהביאו?
אמת זו תורה שנאמר וכו' ,ואיך מוכח מהפסוק?

עי' ריא"ף ועץ יוסף

עי' הגהות מהרצ"ח.

ונגעים לא וכו' אינן אלא מזבח כפרה ,וקשה א"כ אינם יסורין של אהבה (כמבואר ברש"י
בע"א)? עי' ריא"ף וצל"ח ובן יהוידע.
הא לן והא להו ,הטעם בזה?

עי' רש"י ותוס' ,עיון יעקב ,עין אליהו ,הגהות רא"מ הורוייץ בן יהויע ומהרש"א.

תוד"ה הא לן ,תירוץ על קושייתו

ע"ע רשב"א ריטב"א ותורא"ש ,ועי צל"ח ועולת שלמה ערכין לב.:

הא בצינעא וכו' ,וקשה הא טמא טמא יקרא?

עי' צל"ח ומצפ ה איתן

דין גרמא דעשיראה ביר ,וקשה הא עצם אדם הוי דבר טמא וכן חייב בקבורה ואיך נשאו
ר"י? עי' רש"י ,ריטב"א ערוך ור"ח.
דהוו ליה ומתו ,עי' פרש"י ,וקשה מע"א שפי' שיסוכין של אהבה אינם באים על חטא?

עי' מגיד

תעלומה שם על הרש"י ,ובעיון יעקב

לא הן ולא שכרן ,ויש לבאר מתי היו חביבין עליהן יסורין ומתי לא?

עי' מהרש"א מגיד תעלומה ומילי

דברכות.

אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים ויל"ע מה הטעם ,וכן איךמסתדר עם מה שאמרו חז"ל
עה"פ כי שמע אלו' קול הנער וכו' באשר הוא שם ,שיפה תפילת החולה על עצמו?

עי' חזקוני

ורא"ם בראשית כא' יז' ,עי"ש מושב זקנים מזרחי וספורנו ,ועי' חת"ס שם יח' ג'.

אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' באור הדברים:

עי' אור זרוע הל' קריאת שמע ו' ,ומג"א וטז' ריש סי' א'

להאי שופרא דבלי בארעא קא בכינא ,ומה יש לבכות על יופי?

עי' מהרש"א ואמרי נועם.

מי חשיד קב "ה דעביד דינא בלא דינא ,ואולי זהו יסורין של אהבה? עי' תוד"ה דינא ,ועי' רמב"ן בשער
הגמול שמכאן הוכיח את דינו שאין יסורין בלא חטא ,ועי' הגהות חשק שלמה ,בן יהוידע ועינים למשפט.

הא קא גניב ליה וכו' ,וקשה א"כ הא עביד איניש דינא לנפשיה (ב"ק כז?):

עי"ש במרדכי שם,

ראבי"ה סי' ח' ,מאירי שם ,ועי' בניהו.

ועוד קשה למה אין כאן לשוה"ר במה שמספר להם זאת?

עי' ח"ח לשוה"ר כלל י' סי"א ושם בבאמ"ח ס"ק

לא'.

איכא דאמרי הדר וכו' ,ואיכא דאמרי אייקר וכו' ,ומאי נ"מ ביניהם?

עי' פתח עיניים לחיד"א ,ברכת ראש,

ובן יהוידע.

בתר גנבא גנוב וטעמא טעים ,ביאור הנמשל:

עי' מהרש"א ובניהו.

על שני דברים הייתי מצטער וכו' ,ומה שייך להצטער בהם יותר משאר דברים?
יהוידע ועיון יעקב.

עי' פנ"י בן

תוד"ה שלא ,בחילוק שכתבו בין מיטה לארון ותיבה ,והאם זה נכון לדידן?

עי' ב"י סי' צ' סעי' כא',

טז' ופמ"ג שם ,ב"ח ,מג"א מחצה"ש ופר"ח שם.

ובטעם הדבר שלא יהיה חציצה נאמרו ב' טעמים:
סמוך למטתי ,פירושו:

פאר הדור סי' פד' ובטוש"ע צח' ד' ,וכמה נ"מ בדבר עי"ש.

עי' ר"ח וערוך ,רש"י ותוס' ,ונ"מ באיזה תפילה עסקינן ,עי' פנ"י וצל"ח ומגיד תעלומה ,ועי' מהרש"א

בחידושי אגדות.
האם אסור ללמוד קודם התפילה בבוקר? עי' רש"י ותוס' ,רמב"ם תפילה ו' ד' כס"מ שם והג"מ אות ט' ,פר"ח סעי'
ו' ,ובקושיות תוס' על רש"י ,עי' מהרש"ל וב"ח פט' ס"ו ,עי"ש פרישה אליה רבה ופר"ח ,ועי' הגה' רא"מ הורויץ ,ע"ע קולות בשיטת
רש"י :ברא"ש סי' ז' ,תר"י ,וראש יוסף ,ופר"ח הנ"ל

מיטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום ,ויל"ע אי קאי על אורכה או על רוחבה?
יוסף בדעת הזוהר ,ועי' שיירי כנסת הגדולה ,והאם זה חובה או הנהגה ,עי' טז' סי' ג' סק"ה ,ומתי נאמר דין זה
עי' רש"י ,תוס' ורמב"ם ,עי"ש אליה רבה סק"ה ,ובארצות החיים ארץ יהודה סק"ד ,וטעם הדבר :עי' רש"י ותוס' ,שו"ת הרמ"ע
סי' ג' ,ותר"י ,ואיך זוכה ע"י כך לבנים זכרים? עי' רמב"ן אגרת הקודש ג' ,מעדני יו"ט סי' ז' נ' ,תר"י ריטב"א מגיד
עי' רש"י ושו"ע ,ראש

מעלומה ,ותו"ת בראשית כה' הערה כג'.

וקדם אחד וכו' ,ולא המתין וכו' ,טעם הדבר וכן באיזה תפילה נאמר ,ומדוע עונשו חמור כל
כך :עי' ר"ח ,תר"י וריטב"א ,בן יהוידע ,עיו יעקב ומגיד תעלומה

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.

