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דמהפג צקף צמפימ
ָפן אבו״ש ֶסׁבְ מפם סימבמ, ל״ש שְּ

מנ•גתב צבטצ
מגילת תענית

רב ור"ח:רב ור"ח: בטלה מגילת תענית, כמו שבטלו תעניות דקרא

רי"ו וריב"ל:רי"ו וריב"ל:  לא בטלה מגילת תענית. אינם תלויים בביהמ"ק

 
כשגזרו תענית בחנוכה בלוד, והוצרכו להתענות על תעניתם
- דשאני חנוכה דלפרסם הנס והיא ומצוותה לא בטלים,

והך דבג' בתשרי בטלה הזכרת שם ה' משטרות, וכשגברה
מלכות חשמונאי התקינו שיזכירו ש''ש אפילו בשטרות. וביטלום

ועשאום יו''ט ע''פ חכמים דפורע חובו זורק שטר באשפה.
תרצינן:תרצינן: דכאן בזמן שביהמ"ק קיים!

ואף דהיה כבר יו''ט דצום גדליה, נפק'מ ליום שלפניו
דהימים שבמגילת תענית -אסורין לפניהם ולאחריהם,

אבל שבתות וי"ט, לפניהן ולאחריהן מותרין דד''ת א''צ חיזוק
ולכן אפי' שהוא יום שאחר ר''ח, ר''ח דאוריתא

ואפי' שהוא יום קודם לצום גדליה – דברי קבלה כד''ת.
והך דבכ"ח באדר באה בשורה טובה ליהודים, שגזרה מלכות 
הרשעה שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה, מילה ושבת.
ויהודה בן שמוע וחביריו, נטלו עצה ממטרוניתא שיפגינו:ויהודה בן שמוע וחביריו, נטלו עצה ממטרוניתא שיפגינו: 

דמה נשתנינו שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות, 
וביטלום, ואותו היום עשאוהו יום טוב.

והרי יהודה בן שמוע תלמיד ר"מוהרי יהודה בן שמוע תלמיד ר"מ, שהיה אחר החורבן

דכלי זכוכית שניקבו והטיף לתוכן אבר,

יהודה בן שמוע מר"מ: מטמא, וחכמים מטהרין.]

- ימים שבמגילת תענית תנאי היא.
ר"מ:ר"מ: בין בזמן ביהמ"ק, בין אח''כ - אסורין,

רבי יוסי:רבי יוסי: בזמן ביהמ"ק - אסורין, ואח''כ מותרין.

והלכתא: בטלו בשאר ימים חוץ מחנוכה ופורים.

פזכ אבגמ יוטמ אדטא ציפזקפא.

שמא יצטרכו לעבר אלול ואפי' שלא ארע שצריך
שאז יתקלקל ר"ה, ולא שאר מועדות. וכדתנן תקנת המועדות

פזכ תקג יוטמ צופגמם.

ולא על אדר שני מפני הפורים, ולא כרבי שאמר:כרבי שאמר: שיוצאין עליו.
וולכו"ע:לכו"ע: לא יצאו יד''ח בראשון, וחלקו:וחלקו: באדר ראשון אם ל' יום

וא''צ להודיע או יכול להיות גם חסר, וצריך להודיע,
א. העיד ריב"ל:א. העיד ריב"ל: שמקדשין ב' אדרים, דחסרים שניהם.

ב. חגי זכריה ומלאכיב. חגי זכריה ומלאכי או שניהם מליאין, או שניהם חסרין.

 . או ראשון מלא או שני חסר.
ג.רב:ג.רב: לעולם ראשון מלא ושני חסר, עד שיוודע לך שעשו אחרת

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צג''ג יגקלמ שן צג''ג תבג וכר עהפד''כ

כמטד כצהנגופא
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