
: כג:כג

דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם בטמ, ל״פ שְּ

לר•גתב צבטצ
למהק צמפ יבמתמן יבפתפא ישמתמן לכפטחפא לפ'.

ר"י:ר"י: ארבעה מיני ארזים הן: ארז, קתרום, עץ שמן, וברוש.

קתרום, רב:רב: אדר, דבר"ש:דבר"ש: מבליגא, ב.ב. גולמיש.
וחלק על רב:וחלק על רב: עשרה מיני ארזים יש,

תגפ, בעצ אורן, צקי, טו בלכ אפרסמון, שגץב, אקצג אשוח, אתבץג שוריבנא
והוסיפו: ח.  אלונים בוטמי, ט. אלמונים אלון, י. אלמוגין כסיתא.

 
'ץהס תקסג מת סטשגךץ',

רב: רב: זו ספינה גדולה, שטוענים עליה חול עד שרובה שוקעת,

ויורד הצולל וקושר בפשתן, האלמוג והספינה, ומוציאין החול
וצפה ועוקרת האלמוג, ושווה כפליים מכסף.

וג' ספינות כאלו יש, ב' אצל רומא לאלמוג, וא' אצל פרס למרגליות
ונקראת נמל מלוכה.



רי"ו:רי"ו: כל עץ שנטלו נכרים מירושלים עתיד הקב"ה להחזירן לה,

רי"ו:רי"ו: כל הלומד תורה ואינו מלמדה - דומה להדס במדבר.

ר"י:ר"י:  כל המלמדה במקום שאין ת"ח דומה להדס במדבר שחביב

רי"ורי"ו:: אוי לאומות העולם שאין להם תקנה, 

שלעתיד לבוא 'אףא צךףבא תשסת פצש ץרץ'
אך תחת ר"ע וחביריור"ע וחביריו שהרגום - 'ץךדסאס קל מת ךדסאס'.

 

פישמא שכאמן כת עעפ זק בגתפ לכ צרפכצ ליקפגא תב

בית בלתין - זו בירם.                           גולה- זו פומבדיתא.
כמדורת האש - כל אחד נוטל אבוקה, ועולה לראש גגו.

רשב"א:רשב"א: אף חרים וכייר וגדר וחברותיה השיאו.

א"ד:א"ד: בנוסף למתני'.   א"ד:א"ד: לצד אחר ממתני',

רי"ורי"ו:: ביניהם ל''ב פרסאות ביחד. 

ועכשיו שנסתמו הדרכים,  יש יותר מל"ב פרסאות.

 

סהג רקפכצ צמאצ שמגפבכמם- שמא מזעד.
כבם לכ צזקמם יאלטחמן, פבם ש"ק שפקדמן תפאם.

פחזפקפא רקפכפא זפבמן כצם, במצפ גרמכמן כשת.
שגתבפטצ:שגתבפטצ: כת צמפ עעמן יבם לכ צמפם;

דן: במצפ יצכלמן תכומם תיצ כלכ גפס. ן גשן ריכמתכ צע ן גשן ריכמתכ צעדן:צאדמ צאדמ
פתף סליצ צשתצ כממכק, פצשת כצהמכ ין צקכמדצ, פין צרממח, פין צטצג, 

פין ציופכא צגמ תכפ לתטבמ צזמג, פמב כצם תכומם כלכ גפס.

איבעיא: בית בית יעזק יעזק - לשון טובה, או בית בית יזקיזק,, לשון צער. 
אין להוכיח מדסעודות גדולות עושין להם, - שאין צער,

-דאפשר שני הדברים היו שם סעודות וצער.

 

למהק שפקדמן תא צזקמם?
עפר בשת גתבפן שפקדמן תפאפ גתבפן, פילטמחמן צרקפכ בשצן,

פתפיגמן כפ: למהק גתמא תא צכשטצ: כוטמ תפ תסג צסיצ, כהופטצ תפ כקגפיצ,
   ליצ צמצ רשפצ, פכתמן צמצ טפנצ, פליצ צמצ גסש?

   תם תיג כוטמ צסיצ - כת תיג לכפם. 
תס"ל ילטמחמן צבטמ פשפקדמן תפאפ. תם טיהתפ קשגמצם ילפפטמם זקפאן דממיא

פבתג לכ צעפרפא בפתכמן תפאן גתבמ קשגמם.
כת בהגמלמם כצם, תכת בכת מהתפ שוסמ טוב, שבשמכ במצפ גרמכמם כשפת.

אביי:אביי: אם אמר 'פגימתה' לפני החמה לא אמר כלום,

כרי"וכרי"ו:: מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה, דחלשה דעתה,

ולא פגימתה של קשת, שלא יאמרו שזורקת חיצים בכופרים בה.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צגש ג' סממם תגמצ שן גשמ רגבפן עהפד''כ

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

