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1.9.9 

61b ( ומשנה  )� 63a (רקיקה ומנעל שרי)  

 

  ב, לג דברי' :ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ     ָ%תָ%תָ%תָ%ת    ֵא"ֵא"ֵא"ֵא"        ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ  ֹקֶד" ֵמִרְבֹבת ְו ָתה ָ�אָר� ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמֵ�ִעיר ְוָזַרח ָ�א ִמִ�יַני 'ה ַוֹ�אַמר .1

ִ/י' ַ,ְחֶ,י.ַ,ְחֶ,י.ַ,ְחֶ,י.ַ,ְחֶ,י.     ָד' ָד' ָד' ָד'    ְוֶאֵ,�ְוֶאֵ,�ְוֶאֵ,�ְוֶאֵ,� ֲאַהְבִ,י. ַוֲאִני ִנְכַ�ְד,ָ  ְבֵעיַני ָיַקְר,ָ  ֵמֲאֶ"ר .2   ד, מג ישעיהו :ַנְפֶ". ַ,ַחת 1ְלא0

  י, כד א"שמו :ה1א' ה ְמִ"יחַ  7ִי ַ�אֹדִני ָיִדי ֶאְ"ַלח 6א ָוֹאַמר ָעֶלי.ָעֶלי.ָעֶלי.ָעֶלי.    ַוָ,ָחסַוָ,ָחסַוָ,ָחסַוָ,ָחס    ַלֲהָרגֲ.ַלֲהָרגֲ.ַלֲהָרגֲ.ַלֲהָרגֲ.    ְו ַמרְו ַמרְו ַמרְו ַמר ַ�ְ/ָעָרה ְ�ָיִדי ַה�ֹו' 'ה ְנָתְנ. ֲאֶ"ר ֵאת ֵעיֶני. ָרא1 ַה4ֶה ַה�ֹו' ִה3ֵה .3

  ג, כד א"שמו :ֹיְ"ִבי' ַהְ/ָעָרה ְ�ַיְר7ְֵתי ַוֲאָנָ"יו ְוָדִוד ַרְגָליו ֶאת ְלָהֵס> ָ"א1ל ַוָ�ֹבא ְמָעָרה ְוָ"' ַהֶ%ֶר>ַהֶ%ֶר>ַהֶ%ֶר>ַהֶ%ֶר>    ַעלַעלַעלַעל    ַהֹ;א�ַהֹ;א�ַהֹ;א�ַהֹ;א�    ִ:ְדרֹותִ:ְדרֹותִ:ְדרֹותִ:ְדרֹות    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוָ�ֹבאַוָ�ֹבאַוָ�ֹבאַוָ�ֹבא .4

    ַהְ/ִעילַהְ/ִעילַהְ/ִעילַהְ/ִעיל    7ְַנ7ְBַנ7ְBַנ7ְBַנB    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוִ�ְכֹרתַוִ�ְכֹרתַוִ�ְכֹרתַוִ�ְכֹרת    ָ%ִודָ%ִודָ%ִודָ%ִוד    ַוָ�ָק'ַוָ�ָק'ַוָ�ָק'ַוָ�ָק' ְ�ֵעיֶני. ִיַטב 7ֲַאֶ"ר @וֹ  ְוָעִ?יתָ  ְ�ָיֶד. ֹאִיְב. ֶאת ֹנֵת�  ֹנִכי ִה3ֵה ֵאֶלי. 'ה  ַמר ֲאֶ"ר ַה�ֹו' ִה3ֵה ֵאָליו ָדִוד <ְנֵ"י ַוֹ�אְמר1 .5
  ד, כד א"שמו :ַ�ָ@טַ�ָ@טַ�ָ@טַ�ָ@ט    ְלָ"א1לְלָ"א1לְלָ"א1לְלָ"א1ל    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר

ה1 ַ�ָ�ִמי' ָ�א ָזֵק� ָ%ִוד ְוַהֶ/ֶל> .6 ה1ַוְיַכ�0 ה1ַוְיַכ�0 ה1ַוְיַכ�0   א, א א"מל ::::לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִיַח'ִיַח'ִיַח'ִיַח'    ְו6אְו6אְו6אְו6א    ַ�ְ�ָגִדי'ַ�ְ�ָגִדי'ַ�ְ�ָגִדי'ַ�ְ�ָגִדי'    ַוְיַכ�0

 'ה ְ�ַנֲחַלת ֵמִהְסַ,ֵ�חַ  ַה�ֹו' ֵגְר"1ִני 7ִי 'ה ִלְפֵני ֵה' ֲאר1ִרי' ָה ָד' ְ�ֵני ְוִא' ִמְנָחהִמְנָחהִמְנָחהִמְנָחה    ָיַרחָיַרחָיַרחָיַרח    ִביִביִביִבי    ֱהִסיְת.ֱהִסיְת.ֱהִסיְת.ֱהִסיְת.    ''''הההה    ִא'ִא'ִא'ִא' ַעְב%וֹ  ִ%ְבֵרי ֵאת ַהֶ/ֶל> ֲאֹדִני ָנא ִיְ"ַמע ְוַעָ,ה .7
  יט, כו א"שמו :ֲאֵחִרי' ֱא6ִהי' ֲעֹבד ֵל> ֵלאֹמר

ֵדיֶה' ִיְ?ָרֵאל ְ�ֵני ֹרא" ֶאת ִתָ�א 7ִי .8   יב, ל שמות :ֹאָת' ִ�ְפֹקד ֶנֶגB ָבֶה' ִיְהֶיה ְו6א ֹאָת' ִ�ְפֹקד 'הלַ  ַנְפ"וֹ  7ֶֹפר ִאי" ְוָנְתנ1 ִלְפק0

  א, כא א"דהי :ִיְ?ָרֵאלִיְ?ָרֵאלִיְ?ָרֵאלִיְ?ָרֵאל    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִלְמנֹותִלְמנֹותִלְמנֹותִלְמנֹות    ָ%ִוידָ%ִוידָ%ִוידָ%ִויד    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוָ�ֶסתַוָ�ֶסתַוָ�ֶסתַוָ�ֶסת ִיְ?ָרֵאל ַעל ָ?ָט� ַוַ�ֲעֹמד .9

10. Bַוֹ�ֶסBַוֹ�ֶסBַוֹ�ֶסBַוֹ�ֶס    B>B>B>B>    א, כד ב"שמו :ְיה1ָדה ְוֶאת ִיְ?ָרֵאל ֶאת ְמֵנה ֵל> ֵלאֹמר ָ�ֶה'ָ�ֶה'ָ�ֶה'ָ�ֶה'    ָ%ִודָ%ִודָ%ִודָ%ִוד    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוָ�ֶסתַוָ�ֶסתַוָ�ֶסתַוָ�ֶסת    ְ�ִיְ?ָרֵאלְ�ִיְ?ָרֵאלְ�ִיְ?ָרֵאלְ�ִיְ?ָרֵאל    ַלֲחרֹותַלֲחרֹותַלֲחרֹותַלֲחרֹות    ''''הההה  

11. �  טו, כד ב"שמו :ִאי" ֶאֶלB ִ"ְבִעי' ֶ"ַבע ְ�ֵאר ְוַעד ִמָ%� ָהָע' ִמ� ַוָ�ָמת מֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעד    ֵעתֵעתֵעתֵעת    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד ֵמַהֹ�ֶקר ְ�ִיְ?ָרֵאל ֶ%ֶבר 'ה ַוִ�ֵ,

' ַהַ/ְלָא> ָידוֹ  ַוִ�ְ"ַלח .12  ָהֲאַרְוָנה האורנה ֹ:ֶר� ִע' ָהָיה 'ה 1ַמְלַא> ָיֶד. ֶהֶרB ַעָ,ה ַרבַרבַרבַרב    ָ�ָע'ָ�ָע'ָ�ָע'ָ�ָע'    ַהַ/ְ"ִחיתַהַ/ְ"ִחיתַהַ/ְ"ִחיתַהַ/ְ"ִחית ַלַ/ְלָא> ַוֹ�אֶמר ָהָרָעה ֶאל 'ה ַו3ָ�ִֶח' ְלַ"ֲחָתI ְיר1ָ"ַלִ
ִסי   טז, כד ב"שמו: ַהְיב0

' ַמְלָא> ָהֱא6ִהי' ַוִ�ְ"ַלח .13  ֹ:ֶר� ִע' ֹעֵמד 'ה 1ַמְלַא> ָיֶד. ֶהֶרB ַעָ,ה ַרב ַהַ/ְ"ִחית ַלַ/ְלָא> ַוֹ�אֶמר ָהָרָעה ַעל ַו3ָ�ִֶח'ַו3ָ�ִֶח'ַו3ָ�ִֶח'ַו3ָ�ִֶח'    ''''הההה    ָר הָר הָר הָר ה    1ְכַהְ"ִחית1ְכַהְ"ִחית1ְכַהְ"ִחית1ְכַהְ"ִחית ְלַהְ"ִחיָתI ִליר1ָ"ַלִ
�  טו, כא א"דהי: ַהְיב1ִסי  ְרָנ

  ג, לב בראשית: ַמֲחָנִי' ַהה1א ַהָ/קֹו' ֵ"' ַוִ�ְקָרא ֶזה ֱא6ִהי' ַמֲחֵנה ָר 'ָר 'ָר 'ָר '    7ֲַאֶ"ר7ֲַאֶ"ר7ֲַאֶ"ר7ֲַאֶ"ר ַיֲעֹקב ַוֹ�אֶמר .14

  ח, כב בראשית :ַיְחָ%ו ְ"ֵניֶה' ַוֵ�ְלכ1 ְ�ִני ְלֹעָלה    ַהֶ�הַהֶ�הַהֶ�הַהֶ�ה    @וֹ @וֹ @וֹ @וֹ     ִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאה    ֱא6ִהי'ֱא6ִהי'ֱא6ִהי'ֱא6ִהי' <ְבָרָה' ַוֹ�אֶמר .15

ִרי'    7ֶֶס7ֶBֶס7ֶBֶס7ֶBֶסB    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָלַקְח,ָ ְוָלַקְח,ָ ְוָלַקְח,ָ ְוָלַקְח,ָ  .16 0�ִרי'ַה7ִ 0�ִרי'ַה7ִ 0�ִרי'ַה7ִ 0�  טז, ל שמות :ַנְפֹ"ֵתיֶכ' ַעל ְלַכֵ�ר 'ה ִלְפֵני ְלִז7ָרֹו� ִיְ?ָרֵאל ִלְבֵני ְוָהָיה מֹוֵעד ֹאֶהל ֲעֹבַדת ַעל ֹאתוֹ  ְוָנַת,ָ  ִיְ?ָרֵאלִיְ?ָרֵאלִיְ?ָרֵאלִיְ?ָרֵאל    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ֵמֵאתֵמֵאתֵמֵאתֵמֵאת    ַה7ִ

  יד, כב בראשית :ֵיָרֶאהֵיָרֶאהֵיָרֶאהֵיָרֶאה ''''הההה    ְ�ַהרְ�ַהרְ�ַהרְ�ַהר    ַה�ֹו'ַה�ֹו'ַה�ֹו'ַה�ֹו'    ֵי ֵמרֵי ֵמרֵי ֵמרֵי ֵמר    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר    ִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאה    ''''הההה ַהה1א ַהָ/קֹו' ֵ"' <ְבָרָה' ַוִ�ְקָרא .17

 ֶ%ֶר> ָי"1ב 6א ָצפֹוָנה ַ"ַער ֶ%ֶר> ֵיֵצא ֶנֶגב ַ"ַער ֶ%ֶר> ְוַהָ�א ֶנֶגב ַ"ַער ֶ%ֶר> ֵיֵצא ְלִהְ"ַ,ֲחֹות ָצפֹו� ַ"ַער ֶ%ֶר> ַהָ�א ַ�/ֹוֲעִדי' 'ה ִלְפֵני ָה ֶרJ ַע' 1ְבבֹוא .18
  ט, מו יחזקאל :ֵיֵצא יצאו ִנְכחוֹ  7ִי בוֹ  ָ�א ֲאֶ"ר ַהLַַער

    ֵעיַניֵעיַניֵעיַניֵעיַני    ְוָהי1ְוָהי1ְוָהי1ְוָהי1 עֹוָל' ַעד ָ"' ְ"ִמי ָל?1' ָ�ִנָתה ֲאֶ"ר ַה4ֶה ַהַ�ִית ֶאת ִהְקַ%ְ"ִ,י ְלָפַני ִהְתַח3ְַנָ,ה ֲאֶ"ר ְ,ִח3ְָת. ְוֶאת ְ,ִפָ@ְת. ֶאת ָ"ַמְעִ,י ֵאָליו 'ה ַוֹ�אֶמר .19
  ג, ט א"מל :ַהָ�ִמי'ַהָ�ִמי'ַהָ�ִמי'ַהָ�ִמי'    7ָל7ָל7ָל7ָל    ָ"'ָ"'ָ"'ָ"'    ְוִלִ�יְוִלִ�יְוִלִ�יְוִלִ�י

  ה, ג שמות :ה1אה1אה1אה1א    ֹקֶד"ֹקֶד"ֹקֶד"ֹקֶד"    <ְדַמת<ְדַמת<ְדַמת<ְדַמת    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    עֹוֵמדעֹוֵמדעֹוֵמדעֹוֵמד    ַאָ,הַאָ,הַאָ,הַאָ,ה    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר    ַהָ/קֹו'ַהָ/קֹו'ַהָ/קֹו'ַהָ/קֹו'    7ִי7ִי7ִי7ִי    ַרְגֶלי.ַרְגֶלי.ַרְגֶלי.ַרְגֶלי.    ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל    ְנָעֶלי.ְנָעֶלי.ְנָעֶלי.ְנָעֶלי.    ַ"לַ"לַ"לַ"ל ֲה6' ִ,ְקַרב <ל ַוֹ�אֶמר .20

  ב, ד אסתר :ָ?קָ?קָ?קָ?ק    ִ�ְלב1"ִ�ְלב1"ִ�ְלב1"ִ�ְלב1"    ַהֶ/ֶל>ַהֶ/ֶל>ַהֶ/ֶל>ַהֶ/ֶל>    ַ"ַערַ"ַערַ"ַערַ"ַער    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָלבֹואָלבֹואָלבֹואָלבֹוא    ֵאי�ֵאי�ֵאי�ֵאי�    7ִי7ִי7ִי7ִי ַהֶ/ֶל> ַ"ַער ִלְפֵני ַעד ַוָ�בֹוא .21

  

I  ומשנה : inappropriate behavior in vicinity/direction of הר הבית: 

a  ראשויקל : defecating.(� sit in a direction which doesn’t face מקדש)  

i Opinions: 4-way dispute: 

יוסי' ר 1 : only applies when ק"בהמ  is standing, within visual proximity of מקדש 

יהודה' ר 2 : only applies when מקדש is standing 

י"א applies in all times, only in :חכמי' 3  

ע"ר 4 : applies in all times – everywhere (even בבל)  

ii Tangential discussion: about practice of defecation and cleaning (v. 1), including location/distance (v. 2) 

1 Tangential אגדות: about Mדוד המל and שאול (vv. 3-17) 

b קפנדריא: Definition of קפנדריא (shortcut) – v. 18 

c Other prohibited appurtenances: Shoes, money-belt and spitting – vv. 19-21 

 

 

 

 
   


