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28.5.9 

56b משנה ח'( )� 57b (סיו� הפרק) 

�ב ְבכ�ר א� ��ר ְ�כ�ר ��ְ  .1ֶ�  יז:יח במדבר: 'הלַ  ִניחֹחַ  ְלֵריחַ  ִאֶ,ה ַ)ְקִטיר ֶחְלָ��ֶחְלָ��ֶחְלָ��ֶחְלָ�� ְוֶאת ַהִ*ְזֵ�חַ  ַעל ִ)ְזרֹקִ)ְזרֹקִ)ְזרֹקִ)ְזרֹק ָ#ָמ�ָ#ָמ�ָ#ָמ�ָ#ָמ� ֶאת ֵה� קֶֹד� ִתְפֶ#ה לֹא ֵעז ְבכ�ר א� ֶ

  חי:יח במדבר :ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ְל�ָ ְל�ָ ְל�ָ ְל�ָ    ַה3ִָמי2ַה3ִָמי2ַה3ִָמי2ַה3ִָמי2    /ְכ��ק/ְכ��ק/ְכ��ק/ְכ��ק    ַהְ)נ/ָפהַהְ)נ/ָפהַהְ)נ/ָפהַהְ)נ/ָפה    ַ�ֲחֵזהַ�ֲחֵזהַ�ֲחֵזהַ�ֲחֵזה   �0ְָ �0ְָ �0ְָ �0ְָ     ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה /ְבָ�ָר� .2

  ה:א ויקרא :מ�ֵעד אֶֹהל 5ֶַתח ֲאֶ�ר ָסִביבָסִביבָסִביבָסִביב ַהִ*ְזֵ�חַ  ַעל ַהָ#�ַהָ#�ַהָ#�ַהָ#�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָזְרק/ְוָזְרק/ְוָזְרק/ְוָזְרק/ ַהָ#� ֶאת ַה�ֲֹהִני� �ֲהר2ֹ ְ�ֵני ְוִהְקִריב/ 'ה ִלְפֵני ַהָ�ָקר 2�ֶ ֶאת ְוָ�ַחט .3

 ז:ד ויקרא :מ�ֵעד אֶֹהל 5ֶַתח ֲאֶ�ר ָהעָֹלהָהעָֹלהָהעָֹלהָהעָֹלה    ִמְזַ�חִמְזַ�חִמְזַ�חִמְזַ�ח    ְיס�דְיס�דְיס�דְיס�ד    ֶאלֶאלֶאלֶאל ִי5�ְֹ�ְ  ַה5ָר ַ#� ָ�ל ְוֵאת מ�ֵעד ְ�אֶֹהל ֲאֶ�ר 'ה ִלְפֵני ַה7ִַ*י� ְקטֶֹרת ִמְזַ�ח ַקְרנ�ת ַעל ַהָ#� ִמ2 ַה�ֵֹה2 ְוָנַת2 .4

  טו:ח ויקרא :ָעָליו ְלַכ5ֵר ַוְיַקְ#ֵ�ה/ ַהִ*ְזֵ�חַ  ְיס�ד ֶאל ָיַצק ָ#�הַ  ְוֶאת ַהִ*ְזֵ�חַ  ֶאת ַוְיַחֵ;א ְ�ֶאְצָ�ע� ָסִביבָסִביבָסִביבָסִביב ַהִ*ְזֵ�חַ  ַקְרנ�ת ַעל ַו3ִֵ)2 ַהָ#� ֶאת מֶֹ�ה ַו9ַ3ִח ַו3ְִ�ָחט .5

  ב:ג ויקרא :ָסִביבָסִביבָסִביבָסִביב ַהִ*ְזֵ�חַ  ַעל ַהָ#� ֶאת ַה�ֲֹהִני� �ֲהר2ֹ ְ�ֵני ְוָזְרק/ מ�ֵעד אֶֹהל 5ֶַתח /ְ�ָחט� ָקְרָ�נ� רֹא� ַעל ָיד� ְוָסַמ�ְ  .6

  ב:ז ויקרא :ָסִביבָסִביבָסִביבָסִביב ַהִ*ְזֵ�חַ  ַעל ִיְזרֹק ָ#מ� ְוֶאת ָה?ָ�� ֶאת ִיְ�ֲחט/ ָהעָֹלה ֶאת /ִיְ�ֲחט ֲאֶ�ר ִ�ְמק�� .7

  יז:כג ויקרא :'הלַ  ִ��/ִרי� ֵ)?ֶפיָנה ָחֵמB ִ)ְהֶייָנה סֶֹלת ֶעְ�רִֹני�ֶעְ�רִֹני�ֶעְ�רִֹני�ֶעְ�רִֹני�    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    ְ�ַ)ִי�ְ�ַ)ִי�ְ�ַ)ִי�ְ�ַ)ִי� ְ)נ/ָפה ֶלֶח� ָ)ִביA/ָ)ִביA/ָ)ִביA/ָ)ִביA/ ִמ*�ְ�בֵֹתיֶכ�ִמ*�ְ�בֵֹתיֶכ�ִמ*�ְ�בֵֹתיֶכ�ִמ*�ְ�בֵֹתיֶכ� .8

  יג:ז ויקרא :ְ�ָלָמיו )�ַדת ֶזַבח ַעל ָקְרָ�נ� ַיְקִריב ָחֵמBָחֵמBָחֵמBָחֵמB    ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח�    ַח0ֹתַח0ֹתַח0ֹתַח0ֹת    ַעלַעלַעלַעל .9

  ח:יב שמות :יֹאְכלGה/ ְמרִֹרי� ַעל /ַמ�Fת ֵא� ְצִלי ַהEֶהַהEֶהַהEֶהַהEֶה    0ַ�ְַיָלה0ַ�ְַיָלה0ַ�ְַיָלה0ַ�ְַיָלה ַהָ�ָ�ר ֶאת ְו?ְכל/ .10

  יב:יב שמות :'ה ֲאִני ְ�ָפִטי� ֶאֱעֶ�ה ִמְצַרִי� ֱאלֵֹהי /ְבָכל ְ�ֵהָמה ְוַעד ֵמ?ָד� ִמְצַרִי� ְ�ֶאֶרB ְ�כ�ר ָכל ְוִהֵ�יִתי ַהEֶהַהEֶהַהEֶהַהEֶה    0ַ�ְַיָלה0ַ�ְַיָלה0ַ�ְַיָלה0ַ�ְַיָלה ִמְצַרִי� ְבֶאֶרB ְוָעַבְרִ)י .11

  יא:יב שמות :'הלַ  ה/א 5ֶַסח ְ�ִח5ָז�2ְ�ִח5ָז�2ְ�ִח5ָז�2ְ�ִח5ָז�2    אֹת�אֹת�אֹת�אֹת�    ַוֲאַכְלֶ)�ַוֲאַכְלֶ)�ַוֲאַכְלֶ)�ַוֲאַכְלֶ)� ְ�ֶיְדֶכ� /ַמ9ְֶלֶכ� ְ�ַרְגֵליֶכ� ַנֲעֵליֶכ� ֲחגGִרי� ָמְתֵניֶכ� אֹת� )ֹאְכל/ ְוָכָכה .12

 

I משנה ח' פ"ר בהמה וקמעש, בכור :  – the “lightest” of the �שלמי 

a שחיטה וקבלה: anywhere in עזרה 

b �1 :מת2 דמי – in vicinity of יסוד (not on SE corner) 

i Implication: all three have same type of מתנה; i.e. זריקה (explicit in re: בכור [v. 1]) –  

ii Question: who is the author of the משנה (who equates all three for מתנות)? 

1 Answer: ג"ריה , who reads v. 1 as alluding (via plural �חלב�, דמ ) to מעשר בהמה and פסח as well as בכור 

iii Question: what is the source for the requirement of מת2 ד� כנגד היסוד? 

1 Answer: vv. 1, 3 compares זריקת ד� העולה to ת ד� הבכורזריק   

(a) Just as: ד� העולה must be at spot of יסוד (per יסוד מזבח העולה – v. 4), so too, ד� הבכור 

(i) Challenge: if so, בכור should require 2/4 מתנות 

(ii) Answer (אביי): that’s why the תורה explicates סביב in re: עולה (v. 3) and re: חטאת (v. 5) 

1. Teaching: that it is שני כתובי� הבאי� כאחד – only these two require סביב 

a. Challenge: according to יהודה' ר , who allows �שני כתובי to inform 

b. Answer: also states סביב in re: �אש (v. 6) – שלשה כתובי� הבאי� כאחד 

c. (note: also states in re: �שלמי – v. 7) 

c Eating: differentiated 

i ר ומעשרבכו : any form of preparation, anywhere in the city for 2 days and night in between 

 כהני� eaten by :בכור 1

(a) Question: what is source of בכור being eaten for 2 days?  

(i) Answer: v. 1 compares בכור to  של שלמי�(חזה ושוק(  – which are eaten for 2 days 

(ii) Story: this was טרפו2' ר ’s answer in כר� ביבנה 

1. Challenge: ג"ריה  compared בכור to חטאת as both are מתנות כהונה 

2. Defense ( ט"ר  חטאת unlike – חטא are not brought for a שלמי� and בכור :(

a. Response ( ג"ריה  (לא נידר ולא נידב) ”are not “volunteered ,שלמי� unlike ,חטאת and בכור :(

ע"ר .3  (picked up for ט"ר ): v. 2 compares בכור to חזה ושוק (presumably – of �שלמי) – 2 days 

4. Challenge ( ג"ריה ): perhaps it’s compared to חזה ושוק of תודה 

a. Block: v. 2 adds extra “הויה” – extra day 

ישמעאל' ר .5 : heard and castigated ע"ר  for acceding last point 

a. Reason: חזה ושוק of תודה are learned via דבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש – היקש 

b. Therefore: he should have stuck with his first response (חזה ושוק – of �שלמי)  

6. Analysis of dispute ע"ר/י"ר י"ר :  holds that if something is learned via הקש� +הקש ( ע"ר  disagrees) 

a. Challenge: we learn 7+1 הזאות in היכל from ד"קדק  – and those from each other (שעיר+פר) 

i. Defense: 2nd הקש is locations 

ii. Or: the entire לימוד was done as one 

b. Challenge: v. 8 teaches  -  all Bחמ gifts should be 1 2עשרו per חלה (עשרונות �10 for לחמי תודה) 

i. Challenge: perhaps it should be 2 עשרונות for the whole group (a: תהיינה sets ratio) 

ii. Application: v. 9 – also the מצה should have that ratio 

iii. Challenge: according to ישמעאל' ר , how can this be valid? (violation of היקש להיקש) 

iv. Answer: תביאו is an extra word – not learned via היקש  
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 by anyone :מעשר 2

ii פסח: only eaten 

1 From when: at night 

2 Until when: midnight 

(a) Per: ע"ראב  who infers via ש"גז  of vv. 10-11 – בלילה הזה::הזהה בליל  that the פ"ק  is eaten until midnight 

(i) Dissent: ע"ר  – from v. 12, infers that it is eaten until 2שעת חפזו (i.e. when they left – in the morning) 

(ii) ע"ר : explains בלילה הזה as limiting פסח to be eaten at night, unlike all other �קדשי that are eaten on 

the day that they are offered 

(b) Challenge (אביי): perhaps the משנה follows ע"ר  and “midnight” is the נ2סיג דרב  

(i) Answer: just like other three limitations ( צלי, למנויו, בלילה ) which are ת"מה  –  

1. Similarly: עד חצות is ע"ראב – מדאורייתא  

3 Who may eat: only those in חבורה ( "מנוייו" ) 

4 Preparation: only roasted 


