ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מגילה

דפי עזר ללימוד דף היומי

10.4.3
28a (' )משנה ג 29a ()אלא ארישא
ַ יח ְבּ ֵר
ַ אָר
ִ א
 לא, ויקרא כו:יח נִיחֹחֲ כֶם
 ו, חבקוק ג:ַשׁחוּ גִּ ְבעוֹת ע ֹולָם הֲ לִ יכוֹת ע ֹולָם ל ֹו

ְוְ נ ַָת ִתּי אֶ ת עָ ֵריכֶם ָח ְרבָּ ה וַ הֲ ִשׁמּו ִֹתי אֶ ת ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם ו
עָ מַ ד וַ יְמֹ ֶדד אֶ ֶרץ ָראָה וַ יּ ֵַתּר גּ ֹויִם וַ יּ ְִתפֹּ ְצצוּ הַ ְר ֵרי עַ ד
ָ ֵיתי אֶ ל בֵּ ית אָבִ י ִבּ ְהיו
ִ אָמר ה' הֲ ִנ ְג ה ִנ ְגל
ַ וַ יָּבֹ א ִאישׁ אֱ ִהים אֶ ל עֵ לִ י וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו כֹּה
 כז, שמואל א ב:ֹתם בְּ ִמ ְצ ַריִם לְ בֵ ית פַּ ְרעֹה
ָ יחים ֻכּלָּם וְ כ ְַשׂ ִדּים בָּ אֳ נִיּוֹת ִרנּ
ִ אָמר ה' גֹּ אַלְ כֶם ְקדוֹשׁ י ְִשׂ ָראֵ ל לְ מַ עַ ְנכֶם ִשׁלּ ְַח ִתּי בָ בֶ לָה וְ הו ַֹר ְד ִתּי בָ ִר
ַ כֹּה
 יד, ישעיהו מג:ָתם
 ג, דברים ל:יצ ה' אֱ הֶ י ָשׁ ָמּה
ְ בוּת וְ ִרחֲ מֶ וְ ָשׁב וְ ִקבֶּ ְצ ִמכָּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר הֱ ִפ
ְ וְ ָשׁב ה' אֱ הֶ י אֶ ת ְשׁ
ֶ ֲאָמר אֲ ֹדנָי ה' כִּ י ִה ְר ַח ְק ִתּים בַּ גּ ֹויִם וְ כִ י הֲ ִפיצו ִֹתים בָּ אֲ ָרצוֹת וָ אֱ ִהי לָהֶ ם לְ ִמ ְק ָדּשׁ ְמעַ ט בָּ אֲ ָרצוֹת א
ַ ָלכֵן אֱ מֹ ר כֹּה
 טז, יחזקאל יא:שׁר בָּ אוּ ָשׁם
 א, תהלים צ:ִית לָּנוּ ְבּדֹר וָ דֹר
ָ ְתּפִ לָּה לְ מֹ ֶשׁה ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֲ ֹדנָי מָ עוֹן אַ ָתּה הָ י
ְ ית
ֶ ֵה' אָהַ בְ ִתּי ְמעוֹן בּ
 ח, תהלים כו: וּמקוֹם ִמ ְשׁכַּן כְּ בו ֶֹד
 יח, ירמיהו מו:חַ י אָנִי נְאֻ ם הַ מֶּ ֶל ה' ְצבָ אוֹת ְשׁמ ֹו כִּ י כְּ ָתבוֹר בֶּ הָ ִרים וּכְ כ ְַרמֶ ל בַּ יָּם יָבוֹא
ְ לָמָּ ה ְתּ ַר ְצּדוּן הָ ִרים גַּבְ נֻ ִנּים הָ הָ ר ָח ַמד אֱ ִהים לְ ִשׁ ְבתּ ֹו אַף יְקֹ וָ ק י
 יז, תהלים סח:ִשׁכֹּן ָלנֶצַ ח
 כ, ויקרא כא: שׁ
ֶ א ֹו גִבֵּ ן א ֹו ַדק א ֹו ְתּבַ לֻּל ְבּעֵ ינ ֹו א ֹו ג ָָרב א ֹו ַילֶּפֶ ת א ֹו ְמרו ַֹח ָא
אָרץ לִ פְ נֵי ה' בַּ מּוֹעֲ ִדים הַ בָּ א דֶּ ֶר ַשׁעַ ר צָ פוֹן לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת יֵצֵ א דֶּ ֶר ַשׁעַ ר ֶנגֶב וְ הַ בָּ א ֶדּ ֶר ַשׁעַ ר ֶנגֶב יֵצֵ א ֶדּ ֶר ַשׁעַ ר צָ פ ֹונָה א
ֶ ָוּבְ בוֹא עַ ם ה
 ט, יחזקאל מו:שׁר בָּ א ב ֹו כִּ י נִ כְ ח ֹו יֵצֵ א
ֶ ֲיָשׁוּב ֶדּ ֶר הַ ַשּׁעַ ר א
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משנה ג: ’ר' יהודהs dicta re: ruined ( ביהכ"נv1 – even when ruined, maintain )קדושה
a.
הספד: No eulogies
b.
אוצר: No use as storage facility
c.
קפנדריא: No use as shortcut
1.
Caveat: if he went in legitimately, may use as a shortcut (v12)
d.
עשבים: If grass grows around it – leave it be (generates more sadness)
1.
Comment: “leave it be”  cut and leave there, don’t feed to animals
Behavior appropriate for ביהכ"נ
a.
'אכילה וכו: No eating, drinking, lounging, using for shelter (rain or shade)
b.
הספד: No eulogies for private individual – but
c.
לימוד התורה: May use for study and for public eulogy (e.g. )תלמיד חכם
1.
Tangent: stories of eulogies, incl. distinction between “rough”  א"יpeople and “kind” בבליים
d.
כיבוד: Must keep clean, swept, lawn must be trimmed
1.
ר' יהודה: only if active; if ruined, leave grass to grow to generate public awareness
a.
ר' אסי: must not use for personal accounting; if so, eventually a  מת מצוהwill be there
2.
רבא: all limitations do not apply to  – רבנןit is “their house”, nonetheless
3.
צל: may not use as shade, but may study there to avoid distractions
4.
Calling someone: from ביהכ"נ: go in and read פסוק, study משנה, or at least sit for a moment
a.
ביטול הלימוד: cancel study for  הוצאת המתand הכנסת כלה
i.
As long as: the full complement of their honor isn’t present
b.
Tangent:  אגדותabout  קדושת ביהכ"נand '’הs presence following  עם ישראלin exile (vv. 2-11)
e.
Tangential comment: re: proper behavior in ( בית הקברותdue to )כבוד המתים
1.
קלות ראש: no silliness
2.
רעייה: no use as grazing area
3.
אמת המים: may not channel a creek or irrigation ditch through there
4.
עשבים: may not collect the grass – if collected, burn on spot
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