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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם בכמבמ, מ׳ שְּ

ש•ירמכצ
ירמכצ טדגתא שמ"ת, שמ"ש, שמ"ר, שמ"ק, שנ"פ:

לגלמן ציפדומן ספיצ ימיפא מצפבז שן טפן דפגמן שנ"פ.
לוגמם פזממגפא רקפכפא דפגמן שמ"ק,  תכת בצלוגמם ידקמימן כמפם צלטמחצ.

למהק? סכ מ"ק שבטמ - לוגמם פזממגפא דפגמן שפ שמפם, פיפדופא כיסג.
סכ שבכמבמ תפ שגשמזמ -לוגמם כמפם צלטמחצ, פזממגפא שפ שמפם, פיפדופא כיסג.

סכ שסימבמ- לוגמם פזממגפא דפגמן שפ שמפם. פיפדופא כיסג.
סכ שזג"ב -לוגמם כמפם צלטמחצ, פזממגפא פיפדופא דפגמן שפ שמפם.

סכ שבשא- - לוגמם פזממגפא כמפם צלטמחצ, פיפדופא כיסג.
סכ ת' שבשא- לוגמם כמפם צלטמחצ, פזממגפא דפגמן שפ שמפם, פיפדופא כיסג.

מגילה נקראת בי"א י"ב [י"ג].מגילה נקראת בי"א י"ב [י"ג].

ומנלן, דודאי אנשי כנה"ג תיקנום [דאין ב"ד יכול לבטל ב"ד חבירו]  
רשב"א: רשב"א: סלס צזץגס.. שפלךסצ זמנים הרבה תקנו, [דומיא דזמנם תרי],

רשב"נ: רשב"נ: ןסלס תבג ךףץ ימים נוספים כימים,

ולא י"ג דזמן קהילה לכל וא"צ ריבוי.
ולא ט"ז וי"ז ק'ץסמת סטשג'.

רשב"נ:רשב"נ: לא אמר לשפלךסצ – דזמן זמנם זמניהם לא משמע ליה.

רשב"א:רשב"א: לא אמר מ'ןסלס' דלדורות כתיב.



מרי"ו: זו דברי ר"ע מרי"ו: זו דברי ר"ע שדרש זמן זמנם זמניהם,

        אבל חכ"א:        אבל חכ"א: אין קורין אותה אלא בזמנה.
א"ד: אבל חכ"א:א"ד: אבל חכ"א: בזמן הזה אין קורין אלא בזמנה.

והך דר"י: והך דר"י: אימתי - בזמן שהשנים כתיקנן, וישראל על אדמתן,

אבל בזמן הזה, הואיל ומסתכלין בה - קורין רק בזמנה.
ואליבא דרבנןואליבא דרבנן [דלר"ע אפי' בזמן הזה] ובשנים כתיקנן מיהא קרינן. 

תיובתא דרי"ו קמא,דרי"ו קמא, ותנ"הותנ"ה דא"ד. דא"ד.
רב אשי: קשהרב אשי: קשה ר"י אדר"יר"י אדר"י דמקום שנכנסין בשני ובחמישי מקדימין

אפילו בזמן הזה, ומעמיד הברייתא כריב"י. [דשמע דאיכא דתני
בברייתא ר"י ואיכא ריב"י].

לגלמם ציפדומם דפגמן שנ"פ פלוגמם פזממגפא שמ"ק.

ד'טמ ןכ צסצץקס צזגפס' ץרץ' מדפרזים בי"ד - מוקפין בט"ו.
'תא סץ ס"ק ץתא סץ ע"ץ' תא הפסיק הני בי"ד והני בט"ו.

'שפלךסצ' זמנו של זה לא זמנו של זה.
ןבץבכ- ולא בי"ג.        ךפןגס ץךטבס איתקש זכירה לעשייה.



• מתני' דלא כריב"ק דמוקפין מימות אחשורוש -כשושן,
למד זגפס זגפס מה להלן אף כאן מוקפת מימות יהושע,

ושאני שושן הואיל ונעשה בה נס.
ץ'לקסךצ ץלקסךצ ץטסג ץטסג' [לתרוייהו לאו להכי דהא ילפינן]

אלא לדריב"ל:אלא לדריב"ל: דכרך וכל הסמוך וכל הנראה עמו נידון ככרך.

א. רי"ר ורחב"א: א. רי"ר ורחב"א: סמוך מיל כמחמתן לטבריא.

כגופתא צרצ''ה ג מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

