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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם גשמזמ, מ״ת שְּ

ר•ירמכצ
ב. רחב"א:ב. רחב"א: מנצפ"ך צופים אמרום. וזהו דמ' וס' בנס היו עומדין

והך ד'תמצ צלהץא' שאין נביא רשאי לחדש- שכחום וחזרו ויסדום.
ג. רי"ר ורחב"א:ג. רי"ר ורחב"א: תרגום תורה אונקלוס הגר אונקלוס הגר אמרו מפי ר"א ורי''ה ר"א ורי''ה

                 תרגום נביאים יונתן בן עוזיאליונתן בן עוזיאל מפי חגי זכריה ומלאכי
ונזדעזעה ארץ ישראל ת"ק על ת"ק פרסה, על שגילה סתרי תורה,

וכשביקש לגלות תרגום כתובים, עצרתו ב"קעצרתו ב"ק שיש בהם קץ משיח.
והך דאונקלוס אמרו, כבר היה קודם,

קץסדגתץ שיזג אץגא צתמצס מקרא, לזגב תרגום, ץבץ בןמ פסוקין.
ץסשסךץ שלדגת - אלו פיסקי טעמים, וי"א:וי"א: אלו המסורת.

- אלא דשכחום וחזרו ויסדום.
ורק בשל נביאים נזדעזעה שיש בהם דברים סתומים,
ד'שסץ צצץת סרקמ צליזק שסגץבמ ןליזק צקקגלץכ ששדטא לרקץכ',

ןליזק תףתש שג שהרגו הדדרימון , 
ץןליזק יאשיה שהרגו פרעה נכה ששדטא לרסקץ.

ד. רי"ר ורחב"א:ד. רי"ר ורחב"א: 'ץגתסאס תךס קךסתמ משקס תא צלגתצ ץצתךבס תבג צסץ טלס 

מת גתץ תא צלגתצ תשמ ףגקצ רקמצ ךזמצ טמסצ ץסשגףץ שצףשת'.
תךבס  זה חגי זכריה ומלאכי, ועדיפים ממנו – שהם נביאים
הוא עדיף מהן ראה והם לא ראו. ונבהלו שמזלם ראה. 

רבינא:רבינא: ש"מ המפחד, מזלו רואה. ותקנתו שיקרא קר''ש,

ובמקום טנופת יקפוץ ד' אמות, וכשא"א יאמר: עז דבית מטבחיים שמנה ממני.

 
'לבזףצ ץלבזףצ', 

ריב"ח:ריב"ח: משפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתן למקרא מגילה.

של בית רבישל בית רבי מבטלין ת"ת למקרא מגילה, ק"ו מעבודה החמורה,

והך ד'ץסצס שצסץא סצץבט שסגסףץ ץסבת טסךסץ ץסגת ץצךצ תסב טלק מךרקץ ץרץ',
א"ל:א"ל: אמש בטלתם תמיד דבין הערבים, ועכשיו ת"ת,

ץטמ במ טאצ שתאס מיד ץסמכ שאץנ צטלד. -בעומקה של הלכה.
הא ת"ת דרבים חמור, והא דיחיד קל מעבודה,

והך דנשים במועד מענות, אבל לא מטפחות.
וארבר"ה:וארבר"ה: אין מועד בפני תלמיד חכם, כ"ש חנוכה ופורים,

  -כבוד תורה אפי' דיחיד חמור מפורים ועבודה,



• פשיטא לרבא:• פשיטא לרבא: מקרא מגילה עדיף מעבודה - מדריב"ח.מדריב"ח.

• מקרא מגילה עדיף מתלמוד תורה - מדבית רבי.מדבית רבי.
• מת מצווה עדיף מת"ת מדמבטלין ת"ת להוצאת מת וכלה.

• מת מצווה עדיף מעבודה 'ץמתףאץ' שנטמא למת מצוה, 
   ודוחה קרבן פסח.

• מת מצווה עדיף ממקרא מגילה פרסום הנס 
שגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה.

כגופתא צרצ''ה ג' מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת

כמטד כצהנגופא
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