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  קומות"ממראי "ו "אלותש""לאמדעס" ב"דף" ב

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                          .יבערכין 
ה שהקשו אמאי לא -חקרי לב לט' מנ"ח שצד' גיבעיא להו נסכים הבאים בפני עצמם וכו', ועי' א

ולכן בעי קרא למעט לזה, וע"ע מנ"ח רצט' ז', קרבים בלילה ה היחידים הםנפשוט לה מהא ד 

 הפלאה שבערכין וחזו"א סו"ס לא'.

 

או דלמא על אכילה ושתיה אמרינן אשתיה לחודא לא אמרינן, ועי' מנ"ח רצט' ו' שהקשה הא 

 , ועי' חקרי לב לט'.בנסכים נמי יש אכילה עי"ש 

ב' אופנים, -יכורי יין לחוד? עי' מה שתי' באומרים על בועי' רא"ש הובא בשיטמ"ק שהקשה איך 

 "ש פסחים יז'.שי רועי' מש"כ לעיל בענין אין אומרים שירה אלא על היין ובחידו

 

מרי ברוך, ועי' שי' הגרמ"ש טורי אבן ואבענין הבאת נסכים לאחר הקרבן, עי' תוס' ר"ה ל:, עי"ש 

 ובשי' ר"ש הנ"ל בפסחים.

 

ינן שירה של יום ההבאה ולא של יום ההקרבה, ועי' דאמר תוד"ה ותסברא, הביאו מכאן ראיה

, וע"ע שפת אמת ר"ה ל: מה י הגרמ"ד ' ברכת כהן ושיעורירושלמי תענית ד' ה' שנחלקו בזה, ועי

 שיישב לפי זה בתוס' שם ובשמועת חיים.

 

ים הבאים בפני עצמם, עי' כס"מ שם חק"ל לח' נסכ על שא"א שירההרמב"ם כלהמ"ק ג' ג' פסק 

 עשה חושב.ומ

 

, וע"ע ה שביאר במו"מ כאן בגמראתוד"ה משבע, עי' מוצל מאש מה שתמה על דבריהם, וע"ע מ

 (.רש"ש )בתוד"ה אי הכי

 

 ע"ב

 .מתי בדיוק חרב הבית השני?, עי' תוד"ה הוה, ותוס' בע"ז ט: רמב"ן ור"ן שם

 

יטה האחרונה ועי' בשממתי יהיה הקהל לפי רבנן "א ר"ה ט. שדן רבי יהודה היא וכו', ועי' טו

 מעשה חושב כאן.

 

"ם שמו"י י' ב', ועי' רדב"ז חילקו, והמקור לזה עי' רמבאלא צא מהם שבע שכיבשו ושבע ש

גבי תרומות ומעשרות, עי"ש רש"י וריטב"א, ועי' ומהרי"ק ד' כה', וע"ע כנ"ל בכתובות כה. ל 

 סק"ב., ופ"א ה"א מעדני ארץ תרומות א' ב' סק"ד 

 .בתוס' ועי' עולת שלמה ומוצל מאש  קירסת הברכת הזבח והצ"תוד"ה אלא, עי' ג 

רבן, עי' חזו"א ובעיקר מה שכתבו התוס' דיכול להקשות ממה שהיה היובל יד' שנים אחר החו

 שביעית סו"י יג', וע"ע מעשה חושב.

 

ותוס' ועי"ש חק נתן רש"ש ומוצל מאש, ועי' חי' רח"ה "י הנך שני וכו' לא קחשיב להו, עי' רש

 ה' ומה שכתב בדעת הרמב"ם והראב"ד שם.ו"י י' שמ

 

ראב"ד שמו"י י' ג', עי"ש מהרי"ק וכס"מ, ועי' חזו"א כמה יובלות מנו בארץ למסקנא, עי' רמב"ם ו

 שביעית סו"ס ג'.

 

 עי' רש"י תענית כז. ושם בהגהות הב"ח מהרש"א שפ"א. מי היה משמרת פשחור,

 בתענית ועי' מעשה חושב ומוצל מאש.וסדר החלוקה אח"כ למשמרות, עי' רש"י כאן ו

 

 
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935 , או0527652935 הארותהערות ול

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


