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10.4.3 

 28a ( ג'משנה  )  29a (אלא ארישא) 
 

  לא ,כו ויקרא :ִניֹחֲחֶכם ְּבֵריחַ  ָאִריחַ  ְו�א ִמְקְּדֵׁשיֶכם ֶאת ַוֲהִׁשּמֹוִתי ָחְרָּבה ָעֵריֶכם ֶאת ְוָנַתִּתי )1

  ו ,ג חבקוק :לוֹ  עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם ִּגְבעֹות ַׁשחּו ַעד ַהְרֵרי ַוִּיְתֹּפְצצּו ּגֹוִים ַוַּיֵּתר ָרָאה ֶאֶרץ ַוְיֹמֶדד ָעַמד )2

  כז ,ב א שמואל :ַּפְרֹעה ְלֵבית ְּבִמְצַרִים ִּבְהיֹוָתם ָאִבי� ֵּבית ֶאל ִנְגֵליִתי ֲהִנְג�ה ה' ָאַמר ֹּכה ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ֵעִלי ֶאל ֱא�ִהים ִאיׁש ַוָּיֹבא )3

  יד ,מג ישעיהו :ִרָּנָתם ָּבֳאִנּיֹות ְוַכְׂשִּדים ֻּכָּלם ָבִריִחים ְוהֹוַרְדִּתי ָבֶבָלה ִׁשַּלְחִּתי ְלַמַעְנֶכם ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ֹּגַאְלֶכם ה' ָאַמר ֹּכה )4

  ג ,ל דברים :ָׁשָּמה ֱא�ֶהי� ה' ֱהִפיְצ� ֲאֶׁשר ָהַעִּמים ִמָּכל ְוִקֶּבְצ� ְוָׁשב ְוִרֲחֶמ� ְׁשבּוְת� ֶאת ֱא�ֶהי� ה' ְוָׁשב )5

  טז ,יא יחזקאל: ָׁשם ָּבאּו ֲאֶׁשר ָּבֲאָרצֹות ְמַעט ְלִמְקָּדׁש ָלֶהם ָוֱאִהי ָּבֲאָרצֹות ֲהִפיצֹוִתים ְוִכי ַּבּגֹוִים ִהְרַחְקִּתים ִּכי ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ֱאֹמר ָלֵכן )6

  א ,צ תהלים :ָוֹדר ְּבֹדר ָּלנּו ָהִייתָ  ַאָּתה ָמעֹון ֲאֹדָני ָהֱא�ִהים ִאיׁש ְלֹמֶׁשה ְּתִפָּלה )7

  ח ,כו תהלים :ְּכבֹוֶד� ִמְׁשַּכן ּוְמקֹום ֵּביֶת� ְמעֹון ָאַהְבִּתי ה' )8

  יח ,מו ירמיהו :ָיבֹוא ַּבָּים ּוְכַכְרֶמל ֶּבָהִרים ְּכָתבֹור ִּכי ְׁשמוֹ  ְצָבאֹות ה' ַהֶּמֶל� ְנֻאם ָאִני ַחי )9

  יז ,סח תהלים :ָלֶנַצח ִיְׁשֹּכן ְיֹקָוק ַאף ְלִׁשְבּתוֹ  ֱא�ִהים ָחַמד ָהָהר ַּגְבנִֻּנים ָהִרים ְּתַרְּצדּון ָלָּמה )10

  כ ,כא ויקרא :ָאֶׁש� ְמרֹוחַ  אוֹ  ַיֶּלֶפת אוֹ  ָגָרב אוֹ  ְּבֵעינוֹ  ְּתַבֻּלל אוֹ  ַדק אוֹ  ִגֵּבן אוֹ  )11

 �א ָצפֹוָנה ַׁשַער ֶּדֶר� ֵיֵצא ֶנֶגב ַׁשַער ֶּדֶר� ְוַהָּבא ֶנֶגב ַׁשַער ֶּדֶר� ֵיֵצא ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָצפֹון ַׁשַער ֶּדֶר� ַהָּבא ַּבּמֹוֲעִדים ה' ִלְפֵני ָהָאֶרץ ַעם ּוְבבֹוא )12
  ט ,מו יחזקאל :ֵיֵצא ִנְכחוֹ  ִּכי בוֹ  ָּבא ֲאֶׁשר ַהַּׁשַער ֶּדֶר� ָיׁשּוב

 

I.  גמשנה  (קדושה v1 – even when ruined, maintain) ביהכ"נ s dicta re: ruined’ר' יהודה :

a. הספד: No eulogies 

b. וצרא : 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. שביםע : 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 

II. Behavior appropriate for ביהכ"נ 

a. וכוכילה א' : No eating, drinking, lounging, using for shelter (rain or shade) 

b. ספדה :  No eulogies for private individual – but  

c.  התורהלימוד : May use for study and for public eulogy (e.g. תלמיד חכם) 

1. Tangent: stories of eulogies, incl. distinction between “rough” א"י people and “kind” בבליים 

d. יבודכ :  Must keep clean, swept, lawn must be trimmed 

יהודה ר' .1 : only if active; if ruined, leave grass to grow to generate public awareness 

a. 'אסי ר : must not use for personal accounting; if so, eventually a מת מצוה will be there 

 it is “their house”, nonetheless – רבנן all limitations do not apply to :רבא .2

לצ .3 : 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. הלימוד יטולב : cancel study for הוצאת המת and הכנסת כלה  

i. As long as: the full complement of their honor isn’t present 

b. Tangent: אגדות about קדושת ביהכ"נ and 'ה’s presence following עם ישראל in exile (vv. 2-11) 

e. Tangential comment: re: proper behavior in בית הקברות (due to כבוד המתים) 

ראשקלות  .1 : no silliness 

עייהר .2 : no use as grazing area 

המיםמת א .3 : may not channel a creek or irrigation ditch through there 

שביםע .4 : may not collect the grass – if collected, burn on spot 


