קיצור הדף היומי
יום רביעי ,י״ח ְּב ֵט ֵב ת תשפ״ב

מגילה • י

אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים.
זה הכלל :כל שהוא נידר ונידב קרב בבמה,
וכל שאינו נידר נידב  -אינו קרב בבמה.
פסחים  -כעין פסחים
וכר"ש :דאף צבור הקריבו רק פסחים וחובות שקבוע זמנם.
[חובות שקבוע זמנם]

אין בין שילה לירושלים
אלא שבשילה אוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה.
ובירושלים לפנים מן החומה.
ובשניהם קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים.
קדושת שילה יש אחריה היתר ,ובקדושת ירושלים אין.

י.

רי"צ :שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה.
א .שאינו בית ע"ז ,ב .קדושה ראשונה לשעתה ולא לעתיד.
ורי"צ חזר בו מקושיית ר"מ דתנן קדושת ירושלים אין אחריה היתר.
ועוד תנן :משבאו לירושלים נאסרו הבמות ,ולא היה עוד היתר.
ותנאי היא :אם קידשה לעתיד
דלר"א :שמעתי כשבנו עשו קלעים להיכל מבחוץ לקדש ההיכל.
ולריה"ו :שמעתי שמקריבין אפי' שאין בית ,שקדושה ראשונה
קידשה לשעתה ולעתיד לבוא ,וא"צ קלעים בינתיים.
 אין ראייה דלר"א אפשר שקידשה לעתיד ,וקלעים לצניעות.אלא כהני תנאי :דלריבר"י מה שמנו חכמים את אלו [ערים המוקפים
מיהושע] שכשעלו מהגולה מצאו את אלו וקידשום,
אבל הראשונות בטלו בחורבן[ ,דקידשה רק לשעתה],
ולאידך דריבר"י :מה שמנו את אלו שכשעלו מצאו אלו ומנאום
שכבר קדושים היו ,וכל שתעלה לך מסורת שמוקפת מיהושע כל
המצות הללו נוהגין בה ,שקדושה ראשונה קידשה לעתיד,
וב' תנאי אליבא דריב"י ,או כראבר"י דאשר לוא חמה אף שאין לו עכשיו
ו ב'
אבל לכו"ע אין אחריה היתר במות:



' ויהי בימי אחשורוש'.
רבי לוי :מסורת מאנשי כנסת הגדולה' :ויהי' -לשון צער
– המן.
'ויהי בימי אחשורוש'
'ויהי בימי שפט השפטים'  -רעב.
'ויהי כי החל האדם לרב'  -וירא ה' כי רבה רעת האדם.
 הבה נבנה לנו עיר.'ויהי בנסעם מקדם'
 עשו מלחמה.'ויהי בימי אמרפל'
'ויהי בהיות יהושע ביריחו'  -וחרבו שלופה בידו.
 וימעלו בני ישראל.'ויהי ה' את יהושע'
'ויהי איש אחד מן הרמתים'  -כי את חנה אהב וה' סגר רחמה.
 ולא הלכו בניו בדרכו.'ויהי כי זקן שמואל'
'ויהי דוד לכל דרכו משכיל וה' עמו'  -ויהי שאול עוין את דוד.
'ויהי כי ישב המלך בביתו'  -רק אתה לא תבנה הבית.
• רב אשי' :ויהי' יש כך ,ויש כך.
'ויהי ביום השמיני' ,אף שהיתה שמחה לפני הקב"ה כיום שנבראו
שמים וארץ ,ד ויהי דששת ימי בראשית ,וכן דיעקב ושלמה,
אבל 'ויהי בימי' רק דצער :ויהי בימי אחשורוש ,ויהי בימי שפט השפטים,
ויהי בימי אמרפל ,ויהי בימי אחז ,ויהי בימי יהויקים.
.



י:

רבי לוי :מסורת מאבותינו :א .אמוץ ואמציה אחים היו.
וקמ"ל :כלה שצנועה בבית חמיה ,זוכה ויוצאין ממנה מלכים
ונביאים .מתמר דכי כסתה פניה'-,בבית חמיה ,ויהודה לא הכירה,
מלכים :מדוד ,נביאים :דאמוץ אביו דישעיהו ,ואמציה היו אחים.
ב .מקום ארון אינו מן המידה ,שיש לו עשר אמות לכל רוח,
'ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רוחב' וארון גופו בנס עמד.
לרפואת הגה''צ ר' ישראל איסר בן חיה רוזא ולזש"ק אב''ת וצב"

לינק להצטרפות

