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דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם במבמ, ל״ר שְּ

לת•גתב צבטצ
• לוי הגיע לבבל• לוי הגיע לבבל בי"א בתשרי. ואמר שהיום יוה"כ בא"י,

אבל לא יכל להעיד משום שלא שמע מקודש מפי ב"ד.
• הכריז רי"ו: • הכריז רי"ו: כל מקום שמספיקים לבוא שלוחי ניסן ולא 

שלוחי תשרי, יעשו ב' ימים, גזירה ניסן אטו תשרי.
ורי''ו הקפיד על תלמידיו:ורי''ו הקפיד על תלמידיו: שלא מיחו במקום שלא עשו כן

• רבא:• רבא: רגיל לצום ביו''כ ב' ימים, ופעם אחת נמצא כמותו,

• ר"נ:• ר"נ: כשהגיע שליח ביוה''כ לערב, ואמר שיוה"כ למחר בא"י,

וקלל:וקלל: לשליח מדמהריא, דדם תהא אחריתו, ד'דמס צסץ גקזסךץ'.



רהב"א לרבינא:רהב"א לרבינא: כשתקופת טבת עד ט"ז ניסן תעבר השנה,

ד'בלץג תא ףקב צתשסש' - שמור אביב של תקופה שיהא בחדש ניסן.
ר"נר"נ ליורדי הים: ליורדי הים: כשתראו הירח מלא בתחילת היום, בערו חמץ

שבים כל השמים גלויים, והירח משלים הלילה כבר בי''ד.

 

על שני חדשים מחללין את השבת: על ניסן ותשרי
שבהן שלוחין יוצאין לסוריא, בהן מתקנין את המועדות.

וכשבית המקדש קיים מחללין על כולן, מפני תקנת הקרבן.
ה"ק: על ששה חודשים שלוחין יוצאין מערב, דל"א או ל' בעליל

אבל ניסן ותשרי רק כשישמעו מפי ב"ד מקודש. ותנ"ה
• 'תמצ לץטקס צ' תבג אדגתץ תץא שלץטק' על קריאתם אתה מחלל 

[עדים], ולא על קיומם [שלוחים].

וכשביהמ''ק קיים, מחללין על כולן
• ת"ר: בראשונה היו מחללין אף על כולן.

משחרב הבית א"ל ריב"ז:א"ל ריב"ז: וכי יש קרבן? ולכן התקין במשנה.

 

בין שנראה , בין שלא נראה בעליל מחללין עליו את השבת.
רבי יוסי:רבי יוסי: אם נראה בעליל - אין מחללין עליו את השבת.

מעשה שעברו יותר מארבעים זוג ועיכבם רבי עקיבא בלוד,
שלח ר"גשלח ר"ג:: אם מעכב אתה את הרבים נמצאת מכשילן לעתיד.

עליל לשון גלוי,- ןיח הגץח שטמסמ מתגו.
לפץדד בשטאסס- חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו 

למשה חסר אחד, ד'ץאףיגצץ לטע לתמצס'.
רב ושמואל: לחדרב ושמואל: לחד: 'שדב דצמא מלהת קשגס ףזו', -להיות כמשה,

יצתה בת קול א"ל:יצתה בת קול א"ל: 'ץןאץש סבג קשגס תלא ץמת ד ךשסת טץק שסבגתמ 

ןלבצ.
ולאידך: ולאידך: בנביאים - לא קם, במלכים - קם,

  אלא ביקש לדון דינין שבלב, שלא בעדים והתראה,
יצתה בת קול וא"ל:יצתה בת קול וא"ל: ץןאץש סבג קשגס תלא טמ זס בךס טקס ץרץ'.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צג''ג סממם תגמצ שן ג' רגבפן ז''מ לפככ ימלכבנתנ צגפשז צמצפקמ

כמטד כצהנגופא
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