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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם גשמזמ, מ״ס שְּ

מ•ירמכצ
תמן שמן שיצ רקפכצ כשיצ דנטצ תכת וחסמם.

עצ צלככ: לכ בצפת טמקג פטמקש דגש ששיצ,
              פלכ בתמטפ טמקג טמקש - תמטפ דגש ששיצ.

פסחים - כעין פסחים [חובות שקבוע זמנם] 
וכר"ש:וכר"ש: דאף צבור הקריבו רק פסחים וחובות שקבוע זמנם.

תמן שמן במכצ כמגפבכמם
תכת  בשבמכצ תפלכמן דקבמם דכמם פיזבג בטמ שלכ צגפתצ.

        פשמגפבכמם כוטמם ין צספיצ.
פשבטמצם דקבמ דקבמם טתלכמן כוטמם ין צדכזמם.

דקפבא במכצ מב תסגמצ צמאג, פשדקפבא מגפבכמם תמן.

רי"צ: רי"צ: שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה.

א.א. שאינו בית ע"ז, ב.ב. קדושה ראשונה לשעתה ולא לעתיד.
ורי"צ חזר בו מקושיית ר"מורי"צ חזר בו מקושיית ר"מ דתנןדתנן קדושת ירושלים אין אחריה היתר.

ועוד תנן: ועוד תנן: משבאו לירושלים נאסרו הבמות, ולא היה  עוד היתר.

 
ותנאי היא:ותנאי היא: אם קידשה לעתיד אבל לכו"ע אין אחריה היתר במות:

דלר"א:דלר"א: שמעתי כשבנו עשו קלעים להיכל מבחוץ לקדש ההיכל.

ולריה"ו:ולריה"ו: שמעתי שמקריבין אפי' שאין בית, שקדושה ראשונה

קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, וא"צ קלעים בינתיים.
- אין ראייה דלר"א - אין ראייה דלר"א אפשר שקידשה לעתיד, וקלעים לצניעות.

אלא כהני תנאי: דלריבר"י אלא כהני תנאי: דלריבר"י מה שמנו חכמים את אלו [ערים המוקפים

מיהושע] שכשעלו מהגולה מצאו את אלו וקידשום, 

אבל הראשונות בטלו בחורבן, [דקידשה רק לשעתה],
ולאידך דריבר"י:ולאידך דריבר"י: מה שמנו את אלו שכשעלו מצאו אלו ומנאום

שכבר קדושים היו, וכל שתעלה לך מסורת שמוקפת מיהושע כל

המצות הללו נוהגין בה, שקדושה ראשונה קידשה לעתיד,
ווב' תנאי אליבא דריב"י, ב' תנאי אליבא דריב"י, או כראבר"יכראבר"י דתבג מץת ףלצ אף שאין לו עכשיו



ץסצס שסלס תףבץגץב'. '
רבי לוי: רבי לוי: מסורת מאנשי כנסת הגדולה: 'ץסצס'- לשון צער

'ץסצס שסלס תףבץגץב'          – המן.
'ץסצס שסלס בזע צבזעס'   - רעב.

'ץסצס ןס צףמ צתק מגש'     - וירא ה' כי רבה רעת האדם.
'ץסצס שךיט לדק'           - הבה נבנה לנו עיר.

'ץסצס שסלס תלגזמ'             - עשו מלחמה.
'ץסצס שצסץא סצץבט שסגסףץ'   - וחרבו שלופה בידו.
'ץסצס צ' תא סצץבט'            - וימעלו בני ישראל.

'ץסצס תסב תףק לכ צגלאס'  - כי את חנה אהב וה' סגר רחמה.
'ץסצס ןס פדכ בלץתמ'           - ולא הלכו בניו בדרכו.

'ץסצס קץק מןמ קגןץ לבןסמ ץצ' טלץ' - ויהי שאול עוין את דוד.
'ץסצס ןס סבש צלמנ ששסאץ'     - רק אתה לא תבנה הבית.

• רב אשי:• רב אשי:  'ץסצס' יש כך, ויש כך.

 'ץסצס שסץ צבלסךס', אף שהיתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו 
שמים וארץ, דץסצס דששת ימי בראשית, וכן דיעקב ושלמה, 

אבל 'ץסצס שסלס' רק דצער: ץסצס שסלס תףבץגץב, ץסצס שסלס בזע צבזעס, 
.                    ץסצס שסלס תלגזמ, ץסצס שסלס תףפ, ץסצס שסלס סצץסדס.



רבי לוי:רבי לוי: מסורת מאבותינו: א.א. אמוץ ואמציה אחים היו. 

 וקמ"ל:וקמ"ל: כלה שצנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאין ממנה מלכים
ונביאים. מתמר דןס ןיאצ זךסצ',-בבית חמיה, ויהודה מת צןסגצ,

מלכים: מדוד, נביאים: דאמוץ אביו דישעיהו, ואמציה היו אחים.
ב.ב. מקום ארון אינו מן המידה, שיש לו עשר אמות לכל רוח, 

'ץמזךס צקשסג טבגס תלצ תגנ ץטבגס תלצ גץףש' וארון גופו בנס עמד.

כגופתא צרצ''ה ג' מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת פכעב"ד תש''א פהש"

כמטד כצהנגופא
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