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דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם במבמ, נ״פ שְּ

ע•אזטמא
גדול יום הגשמים

א. ר"א:א. ר"א: יותר מתחיית המתים, שרק לצדיקים,

ב. רב יוסף:ב. רב יוסף: כתחיית המתים ולכן קבעוה שם בתפילה.

ג. ר"י:ג. ר"י:  כיום שניתנה בו תורה, מקרא

ד. רבא:ד. רבא: יותר מיום שניתנה בו תורה, מקרא

 ת''ח הגון, ותורה לשמה, ותלמיד הגון  
רבא:רבא: ת"ח הגון התנהג עמו בנחת ןעמ, ואם לאו, בחוזק ןלעג

רבי בנאה:רבי בנאה: עוסק בתורה לשמה נעשית לו סם חיים, 

ואם לאו  נעשית לו סם המות, 
ת''ח הגון -ללךץ אתןמ ץתאץ מת אןגא', ואם לא תאץ אבףסא ץןגא.
רחבר"ח:רחבר"ח: ב' ת"ח מחדדין זה את זה בהלכה כברזל בברזל

רחב"פ:רחב"פ: צאסץ לס - לתלמיד הגון. ואי לא מןץ מלס תלמיד לרב

רחב"ח: רחב"ח: לתלמיד הגון- סזץהץ לטסךאסנ ףץהצ, ואם לא - סצסץ מנ משקנ.

 
נמשלו דברי תורה כאש, עץ, מים, ג' משקין,נמשלו דברי תורה כאש, עץ, מים, ג' משקין,

רבב"ח:רבב"ח: כאש, שאין מתקיימין ביחידי.

דחרב על שונאי הת"ח שעוסקין לבד בתורה, 
ועודועוד שמטפשין, ועודועוד שחוטאין, מקראי.

• רנב"י:• רנב"י:  כעץ, שת"ח קטנים מחדדים את הגדולים.

• רחב"א:• רחב"א:  למים, שמתקיימין רק במי שדעתו שפלה.

• ר"א• ר"א: לג' משקין- מים, יין, וחלב.

א. א. שמתקיימין רק בפחות שבכלים, אף ד''ת רק במי שדעתו 

שפלה.
כבת קיסר ששמה היין בכלי כסף וזהב והחמיץ, 

ב. ב. שנפסלין בהיסח הדעת אף ד''ת משתכחין בהיסח הדעת 

 
גדול יום הגשמים

א. רסמר"ה:א. רסמר"ה: כיום שנבראו שמים וארץ, מקראי

ב. ר"א:ב. ר"א: שאפילו ישועה פרה ורבה בו, . מקראי

ג. רתב"ח:ג. רתב"ח: שיורדים רק אם נמחלו עונותיהן של ישראל, ב מקורות

 
גשמים נעצרין

א. רתבדר"חא. רתבדר"ח:: כשנתחייבו שונאי ישראל כליה, ב' מקורות

ב. ר"ח:ב. ר"ח:         בשביל ביטול תרומות ומעשרות, מקרא ומתדר''י.

ג. רשב"פ:ג. רשב"פ:          בשביל מספרי לשון הרע, מקרא.

ד. רסמר"ה:ד. רסמר"ה:  בשביל עזי פנים, מקרא

ה.  ר"ק:ה.  ר"ק:       בשביל ביטול תורה, ב' קראי

ו.ו.  ר"א:ר"א:        בעון גזל, ותקנתו - ירבה בתפלה.

 
כל אדם שיש לו עזות פנים

א. רסמר"ה:א. רסמר"ה: סוף נכשל בעבירה, מקרא.

ב. ר"נ:ב. ר"נ:      בידוע שנכשל בעבירה, מקרא

ג. רבר"ה:ג. רבר"ה: מותר לקרותו רשע,  מקרא.

ד. רנב"יד. רנב"י:: מותר לשנאותו, מקרא

כזכ''ט צגש מפחף שן בכיצ מבפזצ עה''כ

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

