בס"ד

מגילה כה) :תחילת הפרק( עד כז) .שורה (14
ביאורים
נגעי בתים :אם נראה נגע צרעת בבית מביאים כהן .הכהן מצווה לפנות את הבית לפני שהוא בודק אותו )כדי שאם הבית הינו טמא הכלים לא
ייטמאו( .פעמים שהכהן מטמא את הבית מיד ,ופעמים שמסגירו לבדוק אם פשה הנגע .כשלא פשה הנגע חולצים מן הבית את האבנים

המנוגעות אל מקום טמא .ואם פשה הנגע בבית – דין הבית כולו להריסה ,ואבניו נזרקות אל מקום טמא .בית המנוגע מטמא כל הבא אליו
וכן כלים המצויים בו )חוץ מהמכוסים בצמיד פתיל( .אם ניטהר הנגע מטהרים את הבית על ידי ציפורים ,ארז ושני תולעת ,כטהרת אדם מצורע.

משנה
המוכר חפץ קדוש
מותר  -לקנות בדמיו דבר שקדושתו חמורה יותר.
אסור  -לקנות בכל דמיו דבר שקדושתו פחותה יותר.

וכשמכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אין קדושה בדמים!!!

דירוג הקדושה:
רחוב  -ביכנ"ס – תיבה – מטפחות – ספרים – ספר תורה.

רמב"י )והמשנה( :לרחוב יש קדושה )כי מתפללין בו בתעניות(.
חכמים :לרחוב אין קדושה )כי תפילה זו היא באופן אקראי(.

דיני בית כנסת
מכירת בית כנסת
של קהילה קטנה ומוגדרת :מותרת.
של קהילה רחבה ומשתנה :אסורה) .כיוון שבני העיר אינם הבעלים היחידים שלו(

סתירת בית כנסת
אסורה עד שיבנה בית כנסת חלופי )אפילו אם לוקח את האבנים עצמם לבניין החדש(.
"ואת כל בית גדול שרף" – מהו?

בית כנסת מול בית מדרש
רבא )א'( ,ריב"ל :בית מדרש מקודש יותר.
בית כנסת מקודש יותר.
רבא )ב'(:

ריב"ל :מקום שמגדלין בו תורה.
ר' יוחנן :משום תפילה.

שימוש בבית כנסת שנמסר לאחרים
כשנמכר או הוחלף:

מותר )הקדושה חלה על הכסף או התמורה(

כשהושכר או הושאל:

אסור )הקדושה נשארה(

כשבית הכנסת ניתן במתנה :דעה א' :אסור) .הקדושה לא חלה על משהו אחר בתמורה(
דעה ב' :מותר) .ודאי שהנותן קיבל הנאה כלשהיא והרי זה כמכירה(

להשאיל לצורך חול
המיועדים לבית כנסת חדש:

לבנים

מותר )עדייו לא קבע אותם ולכן
אין בהם קדושה(.

ירושלים
דעה  :1לא התחלקה לשבטים )לכן לא נטמאת בנגעים ,ואין משכירים בה בתים(.
דעה  :2התחלקה לשבטים )לכן נטמאת בנגעים(.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

בחלקו של יהודה:
הר הבית ,הלשכות ,העזרות ,מזרח המזבח.
בחלקו של בנימין:
אולם ,היכל ,קודש הקודשים ,שאר המזבח.
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בס"ד
ברייתא
תשמישי מצוה – לא צריכין גניזה.
תשמיש קדושה –צריכין גניזה.

תשמישי מצוה:
סוכה ,לולב ,שופר ,ציצית.
תשמישי קדושה:
ארגזי ספרים תפילין ומזוזות ,תיק של ספר תורה ,נרתיק של תפילין ,רצועות של תפילין.

דינים שונים
•
•
•
•
•

הבימה ,ויריעה שסביב הארון :הינן תשמיש קדושה )ולא תשמיש של תשמיש קדושה( ,כי לפעמים משתמשים בהם ישירות לספר תורה.
מותר לעשות ממנו ארון קטן ,אך לא בימה )כי זו הורדה בקדושתו(.
ארון שנתקלקל:
מותר לעשות ממנו יריעות לספרי תורה ,אך לא לחומשין.
יריעות הארון שבלו:
נחשבים לתשמישי קדושה.
ארגזי חומשים וס"ת:
גונזין אותו )בכלי חרס( ליד תלמיד חכם.
ספר תורה שבלה:
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