
 תשעט'כו' סיון  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                            .יגערכין 
תוד"ה משמרתו הקשה מהמשנה ב"ק קי. שהיה עוד משמרות, ועי' מעשה חושב מה שמתרץ, 

 ית.ע"ע מהרש"א רש"ש ויד דוד שם בתענ

 

 .עי"ש גבורת ארי ושפ"א ותוס' כאןיאים וכו', מה היתה התקנה עי' רש"י תענית כז:, והתקינו נב

 

משיכו כאן את החשבון הקודם? עי' כיון שמנו יובלות לקדש שמיטין נמצא שהתוד"ה הנך, הקשו ד 

בעולת שלמה ו', וע"ע רמב"ן ור"ן בע"ז ט: ו-תי' וע"ע משכנות יעקב חו"מ לו', וחזו"א שביעית ג' ה

 כאן.

 

יב: דהיה בשנת תכא', ועי' רמב"ם שמו"י י' ד' דהיה ? עי' רש"י כאן ותוס' לעיל מתי חרב הבית

ף ט:, ע"ע ברמב"ם שם ה"ה מה שהביא שיטת בע"ז ד בשנת תכ', וע"ע רש"י תוס' ורא"ש 

 .ע"ז ט:, חזו"א שביעית ג' סק"ח, וחי' רח"ה שםם עי' בכס"מ שם ובר"ן הגאונים, וביאור 

 

 .לבנין הבית עי' צאן קדשים 7-חשבון לזה שעזרא עלה בשנת הה

 

 .ועולת שלמה תוד"ה כלב, מה שהקשו עי' מוצל מאש

 

שבע שחילקו מנלן? אבע"א וכו' ואיבע"א וכו', באחרונית נקשו איזה הכרח יש לזה? ועי' מוצל 

 מאש.

 

ונחלק האם יום מנא, כאן ולקמן ד"ה ארבעה ב' פירושים מהו לסיסימנא בעלמא, עי' רש"י 

מו"ס השחיטה גופא עולה לימי הביקור, עי' רבינו גרשןום, מושב זקנים עה"ת )פר' בא?(, ולח"מ ת

 ור.אור זרוע הל' פסחים רטז' מה שהוכיח מכאן להל' ביק "עועא' ט', ועי' עולת שלמ, 

 

 ע"ב

יה"מ לרמב"ם ועי' מעשה מנין לתמיד שטעון ביקור וכו', ומאיזה מילים נלמד הגז"ש? עי' תויו"מ ופ

 חושב, ונ"מ לענין פסח דורות אי טעון ביקור,עי' חזו"א או"ח קכד', ודבר שמואל פסחים צו.

גילה כט: מה שדן בזה והביא קור, עי' טורי אבן מהאם צריך להיות הקרבון קדוש כבר בשעת הבי

ד, ועי' ושיעורי הגרמ"חילוק בין דברי רש"י בפסחים צו. לרש"י בשבועות י:, ועי' דבר שמואל שם 

 נזר המלך סי' כא'.

 

עי' נזר עי' חזו"א או"ח קכד' ובשיעורי הגרמ"ד ו צריך ביקור כל יום או סגי ביום הראשון, האם

 .המלך שם

וע"ע מלבי"ם עה"ת ויקרא א'  והאם ביקור מעכב בדיעבד, עי' תוס' סוכה מב. או"ז פסחים רטז',

 ד.ובשיעורי הגרמ" ועי' חזו" א הנ"ל כג',

 

תוקע בהם רק הכהנים או גם לויים? עי' תוס' לעיל י: זבח תודה, מחצרים בחצוצרות, ומי היה 

 .ד' וחק"ל נא' תוס' בע"ז מז. רמב"ם כלהמ"ק ג'

 יב' לויים היו מן השרים או מנגנים.-והתוס' לעיל י: אם ה ה"ג שםוכן נחלקו הרמב"ם 

 

עי' פרש"י, וע"ע רמב"ם כלהמ"ק ה' טו' ה לעבודה וכו', בבאור המשנה הקטן נכנס לעזר  יןא

, ועי' שיעורי מ ומהרי"ק והפלאה שבערכין, ועי"ש רדב"ז שנראה שמבארה באו"א, עי"ש כס"

 כנו לומר שאסור לעבוד? עי' קול הרמ"ז ומעשה חושב.ר , ומה שהוצהגרמ"ד 

 

הגהות בוד העזרה בכלל עבודת הלויים, עי' מקדש דוד י' סק"ה, ועי"ש במה שרש"י הזכיר כי 

 ל תורה ויכהן פאר.מנחת מרדכי, ועי' ט

 

 ."י נא' למה בזה הותרו, ועי' נזר המלך כב'אלא בפה, עי' פרש"י, ועי' תפא

 

ד מהפסוק וכו',ועי' מוצל מאש, הפלאה שערכין וחק נתן, ונזר המלך נלמתוד"ה אין, הקשו איך 

ל דבריו כב', ומה שכתבו לפשט הרמב"ם במשנה, וע"ע מעשה חושב מה שהקשה ע

 מהתוספתא, ועי' אבן האזל.

 

לא בנבל ולא בכינור, ועי' מוצל מאש ומעשה חושב איך יתפרש קרא דתהילים הללוהו בנבל וכינור 

 וגו'.

 

כינור של מקדש ו' של ימות המשיח וכו' ושל עולם הבא וכו', וביאוו עי' רמב"ן בשער הגמול, 

 מהרש"א בח"א וע"ע צ"ק.

 

 כמו כאן. רש"י בתהילים ולמה לא פירש ך פירשוצל מאש אי למנצח על השמינית עי' מ

 

 מהו נבל, עי' רש"י, פיה"מ לרמב"ם ורבינו גרשום, ועי' מוצל מאש וזבח תודה.

 

 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן


