
דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם בכמבמ, ל״ע שְּ

לק•גתב צבטצ
פכתמן צמצ טפנצ פליצ צמצ רשפצ,

• • לצפונה דבריו קיימין בימות הגשמים, לדרומה בימות החמה

••  אחד אומר גבוה שתי מרדעות, ואחד אומר ג', - עדותן קיימת

• • אחד אומר שלשה, ואחד אומר חמשה,

עדותן בטילה ומצטרפין לעדות אחרת.
• • חציו ברקיע וחציו במים עבים עששית וכ"ש כולו אין מעידין עליו

• • ראינוהו מאלינו ושבנו לראותו מדעתנו, ולא ראינוהו

- אין מעידין עליו. שמא עיגול של ענן לבן ראו,

גתב ש"ק תפיג ידפקב פלכ צזם זפטמן תסגמפ ידפקב ידפקב.
ת. שמן בטגתצ שעיטפ שמן בכת טגתצ שעיטפ ידקבמן תפאפ,

גתשג"ה:גתשג"ה: תם כת טגתצ שעיטפ תמן ידקבמן תפאפ, בלשג דמקבפצפ בימם. ש. 

ראש ב"ד אומר מקודש רבירבי: 'ץסקשג לבצ תא לץטקס צ'
עונין אחריו א. 'תבג אדגתץ תא, קרי ַאֶתם.

      ב. 'תמצ צ לץטקס' - הם יאמרו מועדי.

מקודש מקודש - 'לדגתס דקב'.
ג.  פלימו: פלימו: בזמנו אין מקדשין אותו, שלא בזמנו - מקדשין אותו.
ד. ראבר"ש: ראבר"ש: לעולם אין מקדשין אותו, דקדש שנים, ולא חדשים.

• שמואל:• שמואל: הלכה כרבי אלעזר ברבי צדוק.

מוכח מוכח מלא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה הר"ז מעובר.

וודחי'דחי': דמעובר היינו ע''י קידוש, אלא להוציא מקודש מאתמול

קיפא הפגפא כשטצ צמפ כגשן ריכמתכ שנשכת פשלפאכ שזכממאפ,
בשצן יגתצ תא צצקמפנפא, פתפיג: צלעצ גתמא תפ לעצ?

והא ק'מת אטבץכ תאס' שאסור לעשות כשמשין המשמשים לפני ה'.
א. בשל מטה כשאפשר לעשות כמותן דהיינו תבנית היכל, 

תבנית אולם, עזרה, שלחן, ומנורה של שבעה ממתכת.
ריב"י: אף של עץ לא יעשה,

ב. שבמרום במדור עליון אסרה תורה רק ארבעה פנים יחד 
או פרצוף אדם לבד, ד'מת אטבץכ תאס' לא תעשון אותי,

וה"ה אופנים שרפים חיה"ק ומלאה"ש
ג. שבמדור תחתון רק חמה לבנה כוכבים ומזלות

ולעבדם אסור אפי' שלשול קטן
ואסור גם להשהות, ודווקא בולט

כמו שאמר שמואל לר''י: כמו שאמר שמואל לר''י: שישחית צורתו, 

ודווקא ביחיד משום חשד, אבל ברבים אין חשד,
שהרי התפללו בביהכנ"ס שהיה אנדרטא

ור''גור''ג א. אחרים עשו, ומותר להשהות דנשיא ורבים מצויים אצלו.

ב. של פרקים היה
ג. לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות.



צקף צמפימ כזמכפמ טביא: יגן גתב צמבמשצ צרתפן צרקפכ גשמ טאן השמ ומטדכ עהפד"כ

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

