
דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם גשמזמ, ל״ס שְּ

לצ•גתב צבטצ
יזבצ בשתפ בטמם, פתיגפ: גתמטפצפ בסגמא שיעגס פזגשמא שיזגש.

גשן ריכמתכ:גשן ריכמתכ: לבשתפ כמשטצ: דמשכן תיג גמ"פ שן טפגמ:תיג גמ"פ שן טפגמ: זקמ בדג צם.                   
פזפק שתפ בטמם פתיגפ: גתמטפצפ שעיטפ, פשכמכ זמשפגפ כת טגתצ.

גשן ריכמתכ:גשן ריכמתכ: דמשכן. 
צ: זקמ בדג צן צמתך יזמקמם זכ תבצ במכקצ, פכיסג לגמחצ שמן במטמצ גקש"צ:גקש"

ת"כ גשמ מצפבז:ת"כ גשמ מצפבז: גפתצ תטמ תא קשגמך.
רעג זכמפ ג"ר:רעג זכמפ ג"ר:  באשת תהכמ שידכך פשיזפאמך שמפצ"ל בסכ כצמפא שסבשפטך.

גשמ זדמשת:גשמ זדמשת: יהתפ ימהג. פת"כ: לכ יצ בזבצ ג"ר זבפמ,
        קתבג אדגתץ תא - שמן שעיטן שמן בכת שעיטן,

ת"כ: תם שתמן תטפ כקפן תסג ש"ק בכ ג"ר, הגמלמן תטפ כקפן תסג לכ ש"ק צ  ת"כ:גקש'' צ  גקש''
פש"ק בזיק ימיפא יבצ פזק זלבמפ, 'פמזכ יבצ פתצגן טקש פתשמצפת פבשזמם
יעדטמ מבגתכ, פכיצ כת טאוגבפ ביפאן בכ עדטמם, ככיק בלכ בכבצ פבכבצ

בזיקפ ש"ק זכ מבגתכ צגמ צפת לשמא קמטפ בכ יבצ.
טנכ ידכפ פיזפאמפ שמקפ, פצכך כג"ר שמשטצ, שמפם בסכ מפצ"ל כצמפא שסבשפטפ.

זיק ג"ר פטבדפ זכ גתבפ, ת"כ: שפת שבכפם גשמ פאכימקמ,
                                      גשמ שסליצ פאכימקמ בדשכא תא קשגמ.

טעם שקיבלן ר"גטעם שקיבלן ר"ג שפעמים בא בארוכה, ופעמים בקצרה.

רי"ו:רי"ו:  טעם דרבי:טעם דרבי: בלב סקט לשץתץ', - ירח לא ידע מבואו.

ר"ח:ר"ח: ראה ללבנה בבוקר כט' זרק בה אדמה, שתתכסה לפני הלילה

לכן אמר רבי לר"ח:לכן אמר רבי לר"ח: לך לעין טב וקדש הירח, בסתר שלא ילעיזו

.            ושלח לי סימן: דוד מלך ישראל חי וקיים.
 

• פעם אחת נראית דמות לבנה בכ''ט לחדש, ורצו לקדש
• א"ל ר"ג: כך מקובלני מבית אבי אבא:• א"ל ר"ג: כך מקובלני מבית אבי אבא:

אין חדוש לבנה פחות מכ"ט יום וחצי, ב' שלישי שעה, וע"ג חלקים.
ור"גור"ג הספיד בו שידעו שלא קידשו ב''ד את החודש.

יהת ג''ז כג' מצפבז ימהג,

א"ל ר' יהושע:א"ל ר' יהושע: ראוי לי לחלות י"ב חדש, ואל יגזר עלי גזירה זו.

א"ל ר"ע:א"ל ר"ע: רבי, תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני.

ג' פעמים 'תא', אפילו שוגגין, אפי מזידין, אפי' מוטעין.
א"ל:א"ל: עקיבא, נחמתני.

 כת טאוגבפ ביפאם בכ עדטמם

שלא יאמר: פלוני כמשה ואהרן, כנדב ואביהוא, כאלדד ומידד
'ץסתלג בלץתמ תמ צט צ' תבג טבצ תא לבצ ץתא תצגכ', 

'ץסבמף צ' תא סגשטמ [גדעון] ץתא שקכ [שמשון] ץתא סזאף ץתא בלץתמ
 שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם,

לומר לך: ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרן
בדורו, יפתח בדורו - כשמואל בדורו. ללמדך שאפילו קל
שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור, הרי הוא כאביר שבאבירים,

ץתמ צבזע תבג סצסצ שסלס צצ'. לילך אצל שופט שבימיך,
'תמ אתלג לצ צסצ בצסלס צגתבץךס צסץ עץשס לתמצ'.

 

גשמ - בכיקאטמ אפגצ שגשמם, פאכימקמ -בדממיא רעמגאמ. 

אשרי הדור, שמתוך שהגדולים נשמעים לקטנים,
נושאין קטנים ק"ו בעצמן ונשמעין לגדולים.

הדרן עלךהדרן עלך אם אינן מכירין אם אינן מכירין

פרק שלישי פרק שלישי ראוהו ב"דראוהו ב"ד

גתפצפ ש"ק פלכ מבגתכ,
טסדגפ צזקמם, פכת צחומדפ כפיג ידפקב זק בסבמלצ    -   צגמ עצ יזפשג.

גתפצפ ש"ק שכשק -    מזיקפ בטמם פמזמקפ שוטמצם,      פמתיגפ ידפקב ידפקב.
גתפצפ בכבצ פצן ש"ק מזיקפ צבטמם, פמפבמשפ יסשמגמצם תהכ צמסמק, 

פמזמקפ שוטמצם, פמתיגפ ידפקב ידפקב  - בתמן צמסמק טתין זכ מקמ זהיפ.

ראוהו ב"ד וכל ישראל קמ"ל דאפי' שנתפרסם צריך לעבר
נחקרו העדים והייתי אומר שהוא כתחילת דין וכדיני ממונות 

שדנין ביום וגומרים בלילה. 
קמ''ל 'ןס ףד [בגמ"ד] מסבגתמ צץת, לבזע [ביום] מתמצס סטדש',

גתפצפ ש"ק מזיקפ בטמם פמזמקפ שוטמצם

 ולא מקדשים על פי ראייתם דמיירי שראו בלילה.

גתפצפ בכבצ פצן ש"ק פלפ' מפבמשפ יסשמגמצם תהכ צמסמק

קמ"ל דאין היחיד דן בעצמו ולא דמי למומחה שדן יחידי 
שבקידוש החודש ק'ץסתלג צ' תמ לבצ ץתמ תצגכ- עד שאהרן עמך.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צגש ביזפן שן געכמצ בבפן עה''כ

כמטד כצהנגופא
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