
דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם גתבפן, ל״צ שְּ

לש•גתב צבטצ
יזבצ בזמלשן גשמ זדמשת לפ'.

ר"י:ר"י: ח"ו שר"ע שר"ע עיכבן. אלאאלא שזפר ראש גדר:שזפר ראש גדר: עיכבן,

ושלח רבן גמליאל:ושלח רבן גמליאל: והורידוהו מגדולתו.

תש פשטפ בגתפ תא צסקב - מכלפ.
כת ביהנגומן עצ זם עצ,

תכת בתם מוחכ תסק יצן - מהנגף צבטמ זם תסג.
ג"ב:        תש פשטפ פלכ צדגפשמן - לבגמן כזקפא צסקב.

גשמ מפחמ: יזבצ שנפשמצ צגפות בגתצ תא צסקב שמגפבכמם,
             צפת פשטפ פזשקפ יבפסגג,

לג"בלג"ב               פדשכפ צלצטמם תפאפ פתא שטפ פוחכפ תא זשקפ. 
לא"דלא"ד              פש"ק - דשכפ תפאפ פתא זשקפ, פוחכפ תא שטפ.    

רבי לוי:רבי לוי: צףקב צפצ מן'.      ר"שר"ש: עדות זו תהא כשרה בכם.

                          ורבנן:                 ורבנן: עדות זו תהא מסורה לכם.
שמואל:שמואל: אין הלכה כר"ש. והך דכר"ש משום דהפך ר''ש בר' יוסי.

תכפ צן צוחפכמן: ציבסד שדפשמת, פיכפמ שגשמא, פיוגמסמ מפטמם,
                         פחפסגמ בשמזמא, פזשקמם. 

עצ צלככ: לכ זקפא בתמן צתבצ לבמגצ כצ, תף צן תמטן לבמגמן כצ.

הא במקום שאשה כשרה לה - אף הן כשרין לה.
ר"א:ר"א: זאת אומרת גזלן דדבריהם כשירין לעדות אשה.

ימ בגתצ תא צסקב פתמטפ מלפכ כצכך יפכמלמן תפאפ זכ צסיפג, תומכפ שינצ.
פתם הפקצ כצם כפדסמן שמקן ידכפא,

פתם צמאצ קגך גספדצ -כפדסמן שמקם יעפטפא.
בזכ יצכך כמכצ פמפם יסככמן תא צבשא פמפהתמן כזקפא צסקב,

- ד'תמצ לץטקס צ' תבג אדגתץ תא שלץטק'.
הדרן עלך ארבעה ראשי שניםהדרן עלך ארבעה ראשי שנים

וגד בטמ: תם תמטן ילמגמן תפאפ - יבכסמן זיפ תסג כצזמקפ.
שגתבפטצ צמפ ידשכמן זקפא צסקב ילכ תקם,

יבדכדכפ צשממאפחמם צאדמטפ בכת מצפ ידשכמן תכת ין צילמגמן.

אחר- זוג אחר. דאחד לא נאמן
וכן מסתבר כמו דאין מכירין אותו מדובר בזוג, דלבזע כתיב.

והך דבמעשה דרבי נהוראי שהלך להעיד על עד, ומשמע לבדו
א.א. הלך עמו עוד אחד ולא החשיבוהו מפני כבוד רבי נהוראי,
ב. ר"א:ב. ר"א:  עד אחר היה כבר באושא ורבי נהוראי הצטרף אליו,

וקמ"ל דאפי' מספק שלא יהא שם העד מחללין השבת,
.

עולא אמר:עולא אמר: שקדשו החודש בארץ ישראל.

ר"כ: ר"כ: לא רק עולא, שאדם גדול הוא, נאמן,

    אלא הכל נאמנים, שכן עתיד להתגלות הוא, ותנ"ה.

 יבדכדכפ צשממאפחמן פלפ'.

שפעם אחת ביקשו בייתוסין להטעות את חכמים 
שכרו ב' בני אדם בד' מאות זוז, אחד משלנו ואחד משלהם.
שלהם: העיד עדותו ויצא. שלנו, א"ל: שלנו, א"ל: עולה הייתי במעלה
אדומים, וראיתיו רבוץ בין שני סלעים, ראשו דומה לעגל,

אזניו לגדי, קרניו לצבי, וזנבו בין ירכותיו. 
ואם אינכם מאמינים לי הרי מאתים זוז צרורין בסדיני.
ששמעתי שבקשו בייתוסים להטעות את חכמים, אמרתי:

אלך ואודיעם, שלא יטעוכם אחרים.
א"ל:א"ל: מאתים זוז נתונין לך במתנה, הפקר ב"ד  והשוכרך ילקה.

באותה שעה התקינו שלא יהו מקבלין אלא מן המכירין.

שגתבפטצ: צבמתפ יבפתפא,
יבדכדכפ צלפאמם: צאדמטפ במצפ בכפסמן מפהתמן.

למהק צבמתפ יבפתפא, ישמתמן לכפטחתפא בכ תגע תגפלמן, פדטמם, פזהמ בין,
פטזפגא בכ ובאן.  פלפגך שיבמסצ, פזפכצ כגתב צצג, פיהמא שצן תא צתפג.

פיפכמך פישמת, פיזכצ פיפגמק,  זק בצפת גפתצ תא סשמגפ בצפת זפבצ לן
שגתב צצג צבטמ,  פלן שגתב צצג צבכמבמ.

פיתמן צמפ יבמתמן יבפתפא יצג ציבסצ כחגנשת, פיחגנשת כרגפומטת,
פירגפומטת כספפגן, פיספפגן כשמא שכאמן, פישמא שכאמן כת עעפ יבם, תכת יפכמך

פישמת פיזכצ פיפגמק,
זק בצמצ גפתצ לכ צרפכצ כוטמפ ליקפגא צתב.

משיאין לשון יקוד 'ץסבת קץק ץתךבסץ', ומתרגמינן: ואוקדינן דוד.
ת"ר:ת"ר: אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו

לקדשו, בלילה שאחר ר"ח, דהיינו על חסר, ולא על מלא
א.א. ולא משיאים גם אמלא  משום ר"ח חסר שחל בער"ש

שדוחים למוצ"ש.

ולא יידעו אם הוא חסר ונדחה למוצ''ש או מלא וזמנו במוצ''ש.
וא"ת שיעשו במוצ''ש רק כשהיה מלא עיין יטעו לומר שהיה

מלא ולא עשו משום אונס, 
ב.ב. ולא עושים רק על מלא דמשום בטול מלאכה, לעם שני ימים.

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

כמטד כצהנגופא
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