
דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם במבמ, מ״ר שְּ

צ•ירמכצ
מגילה לרב:לרב: בזמנה אפי' ביחיד, שלא בזמנה בעשרה.

רב אסי:רב אסי: לעולם בעשרה. [וחשש רב לדר''א].

והך דלרב כשחל בשבת - ער"ש זמנם להוציא יום הכניסה.
אי זו היא עיר גדולה? - כל שיש בה עשרה בטלנין.

פחות מכאן הרי זה כפר.   במגילה מקדימין ולא מאחרין.
אבל זמן עצי כהנים, ת"ב, חגיגה והקהל - מאחרין.

אע"פ שמקדימין מותרין בהספד ותענית, ומתנות לאביונים.
• ר"י:• ר"י: דווקא כשנכנסין בשני ובחמישי.

אבל כשאין נכנסין קורין רק בזמנה.
תנא:תנא: עשרה בטלנין [ממלאכתם][ממלאכתם] שבבית הכנסת.

במגילה מקדימין ולא מאחרין. משמואל:משמואל: 'ץמת סטשץג'.
משמואל:משמואל: אתה מונה חדשים לשנים, ולא ימים. ['מףקבס צבךצ' 

'טק ףקב סלס' לג' תשת: ימים לחדשים, ולא שעות].
תשעה באב מאחרין. דלא מקדימים פורענות.
חגיגה והקהל מאחרין. דלא הגיע זמן חיובם.

א. ר"א:א. ר"א: חגיגה בשבת וכל זמן חגיגה עולת ראייה אפי' ביו"ט 

דזמן חגיגה מאחרין ץןש''ב דאין מביאין עולות ביו''ט, דלב"ה: דלב"ה: מביאין
ב. רבא:ב. רבא: חגיגה - כל זמן חגיגה מאחרין, טפי - לא [בעבר הרגל].

ג. רב אשי:ג. רב אשי: חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין גם בעצרת [תשלומין ז].

רבי רבי נטע בפורים, ורחץ בפרהסיא בי"ז בתמוז, ובקש לעקור ת"ב, 

ולא הודו לו. [ראב"ז: חל בשבת ונדחה לא' ולכן רצה לדחות לגמרי]
ומה שרבי נטע בפורים.ומה שרבי נטע בפורים.

אף ש'בלףצ ץלבאצ ץסץ''ע' דאסור בהספד תענית ומלאכה -
א. בן ט"ו היה [בטבריא], ונטע בי"ד - ורק ביומו אסור.

חזקיהחזקיה מספק"ל]    [וטבריה לרבילרבי פשוט שמוקפת חומה נחשבת, ורק 
   ורבורב שקילל למי שזרע בפורים - בן יומו היה.

ב. ב. ביומו היה, הספד ותענית קיבלו ע''ע, ולא מלאכה,

    [שלבסוף כתוב 'ימי משתה ושמחה' ולא יו''ט]
     ורבורב שקילל - במקומו נהגו איסור,

ג. רביג. רבי נטע נטיעה של שמחה,

וכדתנא: בנין דשמחה - בית חתנות לבנו,
            נטיעה דשמחה - בוסתן של מלכים.

 [והך דיום י"ד ויום ט"ו לאסור של זה בזה רק בהספד ותענית]



א. חזקיהא. חזקיה קרא בטבריה בי"ד ובט"ו, מספק"ל אם נחשבת מוקפת.

והך ד'ץטגס לשהג ... גדא', ורקת זו טבריה.
מספק"ל דמצד אחד היא ים, ומוקפין אם מצד שאינן גלויים 

או דמוגנים, [תשמ מטךסכ שאס טגס ףץלצ 'ףץלצ ישסש' ץמת ס],
ב. רב אסי קרא בהוצל בי"ד ובט"ו, דמסתפק,

ג. א"ד ר"א: הוצל דבית בנימין מוקפת מיהושע

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

כמטד כצהנגופא
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