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מגילה בבלי ט • :פ"א ה"ט ]יג[.

אמן חטופה קטופה ויתומה

פ"א ה"ט ]יג[.

הירושלמי כאן הובא גם בברכות פ"ח ה"ח ]סא ,[:ועיין מה שכתבנו שם.

עונים אמן אחר גוי

פ"א ה"ט ]יג[.

הירושלמי כאן הובא גם בברכות פ"ח ה"ח ]סב ,[.ועיין מה שכתבנו שם.

חוששים שהסגן יהרוג את הכה"ג

פ"א ה"י ]יג[:

הירושלמי כאן הובא גם ביומא פ"א ה"א ]ה ,[.ועיין מה שכתבנו שם.

כה"ג שנפסל וחזר לעבודתו

בבלי ט • :פ"א ה"י ]יד[.

הירושלמי כאן הובא גם ביומא פ"א ה"א ]ה ,[.ועיין מה שכתבנו שם.

האם בעלי מומין תוקעים בחצוצרות ,טעות של רבי טרפון

פ"א ה"י ]יד[:

הירושלמי כאן הובא גם ביומא פ"א ה"א ]ה ,[.ועיין מה שכתבנו שם.

האם אנטונינוס התגייר ,מילתו" ,איש קודש הקדשים"

פ"א הי"א ]טו[.

אית מילין אמרין )יש אומרים( דאתגייר אנטונינוס ,אית מילין אמרין דלא איתגייר
אנטונינוס וכו' .אם באין הן גירי צדק לעתיד לבא אנטונינוס בא בראשם )לדעות שכן
התגייר( וכו' .כיון דשמע כן אזל וגזר )הלך אנטונינוס ונימול( .אתא לגביה )בא אל רבי( ,אמר
ליה :רבי ,חמי גזורתי )ראה את מילתי(! אמר ליה :בדידי לא איסתכלית מן יומוי ,אלא
בדידך? וכו' .ולמה נקרא נחום איש קודש הקדשים? שלא הביט בצורת מטבע מימיו.
בבבלי לא הובאה המחלוקת האם אנטונינוס התגייר ,בשבת קיח :הובא שרבי מעולם
לא נסתכל במילה שלו ,אך לא הובא המעשה הזה עם אנטונינוס .בפסחים קד .רבי
מנחם בר סימאי )במקום "רבי נחום" בירושלמי( נקרא בנן של קדושים כי לא הסתכל
במטבע מימיו )וכן בעבודה זרה פ"ג ה"א ]יח) [.ועיין מה שכתבנו שם( נקרא "רבי נחום בר סימאי"
במקום "רבי מנחם ברבי סימאי" בבבלי(.
אליהו הקריב בשעת האיסור ע"פ הדיבור

פ"א הי"א ]טז[:

ואליהו מקריב בשעת איסור הבמות? אמר רבי שמלאי :דבירא אמר ליה
נאמר לו(" ,ובדברך עשיתי"  -ובדיבורך עשיתי.
בבבלי הביא לכך שני מקורות אחרים :בסנהדרין פט :תירץ היכא דמוחזק שאני,
ופירש רש"י )ד"ה היכא( שהוחזק שהוא צדיק ונביא אמת ,וביבמות צ :כתב שמקורו
מ"אליו תשמעון" .הדרשה "ובדברך עשיתי" לא הובאה בבבלי.
)מפי הדיבור

דרשה לשבחם של תמר ובני שמואל

בבלי י:

הירושלמי דן בזה בסוטה פ"א ה"ד ]ה ,[:ועיין מה שכתבנו שם.

כרובים וארון אינן מן המידה ,פניהם לקיר ולבית

בבלי י:

הירושלמי דן בזה בבבא בתרא פ"ו ה"ב ]יט ,[:ועיין מה שכתבנו שם.

דרשות על המגילה  -אינן בירושלמי

בבלי י-:טז • :פ"א הי"ב ]טז[:

בבבלי האריך מאוד בדרשות על המגילה ,ובירושלמי לא הובאו.

