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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם סימבמ, מ״ש שְּ

ק•ירמכצ
 א. הא דריב"ל:א. הא דריב"ל: כרך וכל הסמוך או נראה עמו נדון ככרך [בט"ו].

     נראה ולא סמוך יושבת בראש ההר.
     סמוך ולא נראה יושבת בנחל.

ב. ריב"ל:ב. ריב"ל: כרך שישב ואח"כ הוקף נדון ככפר לענין בתי ערי חומה.

ג. ריב"ל:ג. ריב"ל: כרך שאין בו י' בטלנים נדון ככפר אף שמזדמנים מבחוץ

ד. ריב"ל:ד. ריב"ל: כרך שחרב מי' בטלנים ושוב ישב נדון ככרך בט"ו.

[אבל חרבה חומתה - אפי' לא נבנתה ד'אשר לוא חומה'].

ה. ריב"ל:ה. ריב"ל: לוד, אונו וגיא החרשים מוקפות מימות יהושע.

יהושע בנאם, ונחרבו בימי פילגש, ואלפעל בנאם, ונחלשו ואסא שיפצם

ו. ריב"ל:ו. ריב"ל: נשים חייבות במקרא מגילה, שהיו באותו נס [הגזירה].

ז. ריב"ל:ז. ריב"ל: פורים שחל בשבת דורשין בענין היום לא גזרי' שיטלטל

ח. ריב"ל:ח. ריב"ל: חייב לקרות המגילה בלילה ושוב ביום,

    א.א. 'תמצס תדגת סץל ץמת אטךצ ץמסמצ.. ב.ב. 'מלטכ ספלגנ ןשץק ץמת סק..

תכת בצלוגמם ידקמימן כמפם צלטמחצ.

ר"ח:ר"ח: חכמים הקילו על הכפרים להקדים, כיון שמספקים מזון 

לאחיהם שבכרכין [שכר - לטובתם], וכשלא נכנסים לא תקנו.

למהק, סכ כצמפא שבטמ.. שבכמבמ..

בסיפא סידר ימי השבוע [ולא החודש כרישא] שלא יתהפכו לו.

סכ כצמפא שזג"ב לוגמם ידקמימן כמפם צלטמחצ פלפ'

מתני' או כרבי או כרבי יוסי.
ת"ק א:ת"ק א: כפרים ועיירות ליום הכניסה, ומוקפות בו ביום.

[כ'בכל שנה ושנה', דעיירות קודמות למוקפים].

 רבי: רבי:    שניהם בו ביום. [כ'בכל שנה ושנה', שלא נדחים מי"ד].

ת"ק ב:ת"ק ב:  כפרים ומוקפים ליום הכניסה, ועיירות בו ביום.

[כ'בכל שנה ושנה', י"ד, וזמן זה לא כזה].

ריו"ס:ריו"ס:  שניהם בו ביום [כ'בכל שנה ושנה', דמוקפים לא קודם].

ולרבי ולרבי חל בשבת עיירות נדחים ליום הכניסה הואיל ונדחו 

[ולת"ק חל בשבת - עיירות קורין בו', ור"ה סבר כרבי].



טעם שלא קוראים מגילה בשבת
א. רבה: א. רבה: שמא יעבירנה ד"א ברה"ר ללמוד אצל בקי. כשופר ולולב

ב. רב יוסף: ב. רב יוסף: שעיני עניים למקרא מגילה.

ותנ"ה: ותנ"ה: דכפרים שמקדימין -גובין בו ביום, [אבל שמחה בזמנה]
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