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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם גתבפן, נ״פ שְּ

ע•ירמכצ
קביעת פורים לדורות, ואסתר ניתנה ליכתב, וברוח הקודשקביעת פורים לדורות, ואסתר ניתנה ליכתב, וברוח הקודש

א. שלחה אסתר לחכמים:א. שלחה אסתר לחכמים: קבעוני לדורות.

שלחו לה:שלחו לה: קנאה את מעוררת עלינו בין האומות.

שלחה להם:שלחה להם: כבר כתובה אני בדברי הימים למלכי מדי ופרס.

ב. שלחה אסתר לחכמים:ב. שלחה אסתר לחכמים: כתבוני לדורות.

שלחו לה:שלחו לה: כתבתי לך שלישים מלחמת עמלק ג''פ ולא רבעים

עד שמצאו עד שמצאו    א. א. 'ןאש פתא' - מה שכתוב כאן ובמשנה תורה.

                  ב.ב. 'פןגץכ' - מה שכתוב בנביאים.
                  ג.ג. 'שיזג' - מה שכתוב במגילה.

אבל לרי''ה:אבל לרי''ה: א.א. 'ןאש פתא' - מה שכתוב כאן.

     ב.ב. 'פןגץכ' - מה שכתוב במשנה תורה.
     ג.ג. 'שיזג' - מה שכתוב בנביאים,
• שמואל:• שמואל: אסתר אינה מטמאה את הידים.

ושאמר:ושאמר: דברוח הקודש נאמרה - לקרות ולא ליכתב, וכרי"ה.וכרי"ה.

אבל לשאר תנאים: קהלת מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה,קהלת מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, 
אבל רות ושיר השירים ואסתר - מטמאין את הידים.

 
מנין שאסתר ברוה"ק נאמרהמנין שאסתר ברוה"ק נאמרה

ר"א:ר"א: 'ץסתלג צלכ שמשץ'.

ר"ע:ר"ע: 'ץאצס תיאג ךבתא ףכ שטסךס ןמ גתסצ'.

ר"מ:ר"מ: 'ץסץקט צקשג מלגקןס'.

ריב"ד:ריב"ד: 'ץששפצ מת במףץ תא סק'.

שמואל:שמואל: 'דסלץ למעלה מה שקיבלו למטה.

                  [רבא: לכולם יש פירכא חוץ משמואל].

רב יוסף:רב יוסף: 'ץסלס צזץגס צתמצ מת סטשגץ לאץנ צסצץקס'.

רנב"י:רנב"י: 'ץפןג מת סיץח לפגט'.

יבכפס יטפא פיאטפא כתשמפטמם

רב יוסף:רב יוסף: 'ץלבמץף לךץא תסב מגטצץ' - שתי מנות לאיש אחד.

            'ץלאךץא מתשסץךס' - שתי מתנות לשני בני אדם.
ר"י הנשיא שלח לר"א:ר"י הנשיא שלח לר"א: ירך עגל משולשת וחבית יין למשלוח מנות

רבה שלח למב"מ ביד אביי: רבה שלח למב"מ ביד אביי: שק תמרים וכוס קמח קלוי מתוק

והחזיר לו:והחזיר לו: שק זנגביל וכוס פלפלים חריף

• אביי:• אביי: כשיצא ממר היה שבע ואעפ"כ כשהגיע לשם הביאו לו

שישים קערות של ששים מיני מאכל, ואכלתי מהם שישים
פלוגי ואח"כ צלי קידר ורציתי לכסוס הקערה לאחמ"כ

זהו שאומרים:זהו שאומרים: עני רעב ולא יודע, א"נא"נ מקום יש למיני מתיקה.

• אבא ורחב''א • אבא ורחב''א החליפו סעודתם ביניהם אכל אצלו ובשנה שניה החליפו

 סעודת פוריםסעודת פורים
• רבא:• רבא: חייב לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. 

רבה ורבי זירארבה ורבי זירא סעדו יחד והתבסמו, קם רבה ושחט את ר"ז.קם רבה ושחט את ר"ז.

למחרלמחר ביקש רחמים והחייהו. לשנה הבאהלשנה הבאה כשרצה לסעוד אתו 

א"ל:א"ל: לא בכל שעה  מתרחש נס.

• רבא:• רבא: אכלה בלילה לא יצא, ד'סלס לבאצ ץבלףצ',

ר"א ישב לפני ר"כר"א ישב לפני ר"כ העריב ולא באו רבנן. וא"לוא"ל שטרודים בסעודה,

ואי אפשר בלילה כרבא, ושנה ממנוכרבא, ושנה ממנו ארבעים פעם כמונח בכיסו.

תמן שמן מפ"נ כבשא תכת תפלכ טוב שכשק.

הא לענין מכשירי אוכל נפש - זה וזה שוין.
ודלא כר"יודלא כר"י דמתיר אף במכשירין.

ת"ק ת"ק 'צץת' - ולא מכשיריו. [לכם ולא לנכרים ולא לכלבים]

ר"י ר"י 'מן' לכל צורכיכם. הוא במכשירין שאפשר לעשותן בעיו"ט שאסור

תמן שמן בשא כמפם צלופגמם, תכת בעצ עקפטפ שמקמ תקם פעצ עקפטפ שלגא.

הא 'לענין תשלומין' - זה וזה שוין.
וכרנב"הק וכרנב"הק שעושה את יוה"כ כשבת לתשלומין.

 מה שבת אף יוה"כ מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין.
כרחב''גכרחב''ג חייבי כריתות שלקו נפטרו, ד'ץךדמצ תףסנ מטסךסנ' כיון

שלקה  כאחיך, וחלוקין עליו חביריו.
רבא: נרב:רבא: נרב: אין בין יוה"כ לשבת אלא שזה זדונו בידי אדם וזה בכרת.

א. ר"נ: כרי"צ:א. ר"נ: כרי"צ: אין מלקות בחייבי כריתות. ואין כרת בידי אדם.

שחיי"כ היו בכלל, ויצאת כרת באחותו לדונה בכרת ולא במלקות.
ב. רב אשי:ב. רב אשי: אפי רבנן, זה עיקר זדונו בידי אדם, וזה בכרת.

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

כמטד כצהנגופא
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