
 תשעט'כג' סיון  בס"ד

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

 בהקדם שלחא בלבד, דף מוגה ומורחב יטיוט                              .יערכין 
 נר ישראל, עי' רש"י למה כינהו כן, ועי' תוס' רא"ש בשיטמ"ק ד"ה נר.

 

סוכה נ:, מנ"ח שצד' ח' וחי' הגרי"ז הלל, ועי' רש"י יה ר ההחליל מכה, עי' רש"י הטעם כיון שהשי 

יה , ולגבי מה הלב'במוסף עי' חקרי לב או"ח א' יה השיר בשחרית או , ומתי הקרבן פסח פב'

 בשאר הימים שלא היה חליל עי' רש"י ד"ה ולא ובערול"נ סוכה נ:.

 

שהקשה מדברי רש"י מה  102הלוי קר"פ עמ'  י"ז' מרן רבשחיטת פסח ראשון ופסח שני, עי' חי

 סח עיי"ש.בשחיטת הפב' דינים -שם, ועי"ש מה שתירץ ד

 

 רק על המכים בחליל.דכל המחלוקת שם לד' די כהנים היו וכו', ועי' חקרי לב ועב

 

שהוא קול ס"ל לר"י קיעה תרועה תקיעה חדא היא, ועי' רמב"ן דרשה לר"ה ד רבי יהודה סבר ת

 ועוד מבוער שאינו קול אחד אלא מצוה אחת עי"ש עוד. אחד, ועי' ברכת כהן דבתוס' סוכה נד.

 

ן תקיעה לתרועה ולא כלום וכו', ובראשנים ר"ה וסוכה לד. כתבו דלר"י אין הפסק אפילו כדי אין בי

כתבו דכדי נשימה חייב נד: דכדי נשימה יכול להפסיק ובתוס' סוכה נג:  נשימה, אמנם עי' רש"י

 .תמד', ומשכנות יעקב או"ח קנג'-או"ח תמג'להפסיק, ועי' ברכת כהן, אבני נזר 

ראשונים הנ"ל מה שהסיקו מזה לגבי תקיעת תשר"ת, ועי"ש שהביאו דעת ר"ת דאדרבה ועי' ב

תשר"ת אין לעשות בנשימה אחת שאין זו הדרך לגנוח ולילל ביחד, ונחלקו מה הדין לשיטתו אם 

תקצ', ועי' באחרונים הנ"ל מה  יצא בדיעבד, עי' תרומה"ד קמב', וב"י או"חתקע בנשימה אחת 

 וכן בשיעורי הגרמ"ד. שדנו בדבריהם

 

ובתוס'  ר"ה לד:ועי' ולאפוקי מדרבי יוחנן וכו', עי' תוס' סוכה נד. מה שבארו בזה, מהו דתימא וכו', 

 .שם ועי' שפת אמת

ו"ח גיא, ועי' רמ"א אי הלכה בשהה לגמור את כולה, עי' תוס ברכות כב: רי"ף ורא"ש שם בסוגבול 

 ם.סה' א' מג"א ובאור הלכה ש

 

הלל והמקור לכל זה מקרא עי' חי' מרן רי"ז הלוי קר"פ עמ' נב', וזבח הואיל ויחיד גומר בהן את ה

 רש"י עולת שלמה וחקרי לב.תודה סוף תמיד, ומה שלא הכה בחנוכה עי' 

 

ס חי' הגרי"ז קונטר  גומר בהם את ההלל, עי' תוס' כאן שגומר לאו דווקא, וכן תוס' סוכה מד:, ועי'

ן ספה"מ ריש שורש , ועי' רמב"יז"ה חנוכה ג' ו' ובכתבי הגרי"ז כאן, וכן בחי' מר46סוכה עמ' על 

 .א'

 

יו עי' ר"ח ואי יש איסור להפסיק, עי' תוס' כאן בשם ר"ת, והחולקים על ברכים על הלל שלאי מ

ם, ע"ע תוס' סוכה מד:, רי"ף וחי' מריז"ה שעי"ש כס"מ,  תוס' ברכות יד. ורא"ש ברכות פ"ב ה'

 שבת מד' ושיעורי הגרמ"ד כאן.

 

" ה שמונה הקשו למה לא מנה הלל של שחיטת הפסח, ועי' רמב"ן ור"ן פסחים קיז. מה תוד

 שתירצו, וע"ע הפלאה שבערכין.

 

 ע"ב

ושיטת  "ד ברכות א' טז',וע"ע רמב"ם וראבבו עי' תוס',  רבנותיהן, ודין ההללדפסח אין חלוקין בק

בת כד:, וע"ע מעשה חושב, וע"ע טעם המדרש הובא בב"י או"ח תצ', ועי"ש הרמב"ן עי' ר"ן ש 

, וע"ע ישועות יעקב, ובטז' ובשם הגר"ח מטו דנ"מ במי שלא אמר ביום ראשון, אי יכול לומר בשני 

ברכות ט: במהרש"א  גיא דידן ודהתם פליגי על טעם זה, וכןמהרש"א ח"א סנהדרין לט: אי סו

 שם י. ועי' עמק ברכה לגבי טז' ניסן"ח ובצל

 

שביאר הסוגיא  905, ועי' חי' הגרי"פ על סה"מ לרס"ג ח"א עמ' שבת וכו' לימא? ר"ח וכו' לימא?

 "ש תירוצו.כאן, וכן הקשה לדעת הרמב"ן דהלל משום שמחה מאי קמקשה? עי

 

ן ועי' טורי אבג אין טעון שירה, ועי' הפלאה שבערן מה שהקשה על פסח שני, ושאין מקודש לח

 מגילה יד. ושי' הגרמ"ד.

 

ראש השנה ויוה"כ וכו', ועי' חי' הגרי"פ דלעיל שהקשה גם על זהמאי נ"מ בטעם שספרי חיים 

, וע"ע טעמי הדבר ברמב"ם חנוכה ג'ו' לה האם יש חיוב שמחה או לא? עי"ש כל השא כו'ו םומתי 

יך הגר"ח א מקראי קודש ח' בשם, טעי' ובפיה"מ ר"ה פ"ד וע"ע שו"ת הרשב"א ח"א תשובה יח'

 הלויים כן אומרים.שירת 

 

 תוד"ה אמרו עי' חוות יאיר רכה', ועי' שי' הגרמ"ד.

 

והא חנטכה וכו', ובגדר הלל של חנוכה, עי' רש"י תענית כח:, ושיטת הרמב"ם עי' חנוכה ג' ו', ועי' 

כן עי"ש למה , וח"ב קמו' מריז"ה, ועי' ברכת כהן על התורה קונטרס המועדים, מועדים וזמניםחי' 

 חושב.נשים לא חייבות בהלל זה כשם שחייבות בליל פסח עי' תוס' סוכה 

 י יציאת מצרים וכו', עי' טורי אבן מגילה יד. שהקושיא מהלל של ליל פסח עי"ש.רוה



 

"ח תרצג', ופרמ"ג א"א טעמים עי' שערי תשובה או, רבא אמר וכו', והנ"מ בין הכו'רב נחמן אמר ו

 , ושו"ת חת"ס או"ח נא'ק"ב, וע"ע תשובה מאהבה ח"א מה'שם ס

 

ולרב נחמן דאמר וכו', ועי' טורי אבן מגילה יד. מה שביאר בסוגיין, עי' מנחת חינוך רפד' כד' ומה 

 בסוגיין, ועי' מהרש"א ח"א מה טעם לא אמרינן על נס שבחו"ל. שביאר

 

שהקשו במגילה יב.? עי' שו"ת חת"ס  בסוגיין לא הקשו כנ"ל לרבא וכמובצאן קדשים הקשה למה 

 שב.עולת שלמה ומעשה חו או"ח קצב'

 

 כלי המקדש ג' ה', עי"ש מהרי"ק ועי' ערך דל.בהל' חליל היינו אבוב וכו', עי' פיה"מ לרמב"ם כאן, ו

 

מכתשת התוכו' ותקנוה, ועי' רא"ש בשיטמ"ק איך תקנוה אין עניות במקום עשירות, וכן הקשו 

 .וע"ע מל"מ כלהמ"ק א' יד' ועי' עולת שלמה, א., עי' תירוצםהתוס' בשבועות י

 

קשה דהפסוק איירי רק בסירות ויעים, ולא בצלצל דוד וכו', ועי' מהרש"א ח"א שהועליהם אמר 

 ומכתשת? עי' חשק שלמה )על התוס'( מעשה חושב והפלאה שבערכין.

 

 תינו.ל ליישב גרסתוד"ה ועלים, עי' גירסתם, ועי' מעשה חושב וערך ד

 

 על מה קאי? עי' מהרש"א ועי' מעשה חושבלקיים מה שנאמר וכו', 
 

 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


