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115b  ]] משנה ד	המשכ �עד שלא הוק( )� 117a ( כבר שקלטתו עיר ישב מקלטו בעיר כי ) 

 

�ַלח .1ְ�  ה, כד שמות :ָ*ִרי�ָ*ִרי�ָ*ִרי�ָ*ִרי�' ' ' ' ההההלללל    ְ�ָלִמי�ְ�ָלִמי�ְ�ָלִמי�ְ�ָלִמי�    ְזָבִחי�ְזָבִחי�ְזָבִחי�ְזָבִחי�    ַוִ�ְזְ"ח%ַוִ�ְזְ"ח%ַוִ�ְזְ"ח%ַוִ�ְזְ"ח% ֹע&ת ַוַ�ֲעל% ִיְ$ָרֵאל ְ"ֵני ַנֲעֵריַנֲעֵריַנֲעֵריַנֲעֵרי ֶאת ַוִ

  כב, יט שמות :'ה ָ"ֶה� ִיְפֹר3 ֶ*	 ִיְתַק2ָ�% 'ה ֶאל ַה0ָ1ִִ�י� ַהֹ/ֲהִני�ַהֹ/ֲהִני�ַהֹ/ֲהִני�ַהֹ/ֲהִני� ְוַג� .2

  ג, י ויקרא :6ֲהֹר	 ַוִ�2ֹ� ֶאָ/ֵבד ָהָע� ָכל יְ*נֵ  ְוַעל ֶא7ֵָד�ֶא7ֵָד�ֶא7ֵָד�ֶא7ֵָד�    ִ"ְקֹרַביִ"ְקֹרַביִ"ְקֹרַביִ"ְקֹרַבי ֵלאֹמר 'ה 2ִֶ"ר ֲאֶ�ר ה%א 6ֲהֹר	 ֶאל ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר .3

  מג, כט שמות :ִ"ְכֹבִדיִ"ְכֹבִדיִ"ְכֹבִדיִ"ְכֹבִדי    ְוִנְק2ַ�ְוִנְק2ַ�ְוִנְק2ַ�ְוִנְק2ַ� ִיְ$ָרֵאל ִלְבֵני ָ�ָ:ה ְוֹנַעְד9ִי .4

  ז, לז תהלי� :ְמִז:ֹות ֹעֶ$ה ְ"ִאי� 2ְַר/וֹ  ְ"ַמְצִליחַ  9ְִתַחר 6ל לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ְוִהְתחֹוֵללְוִהְתחֹוֵללְוִהְתחֹוֵללְוִהְתחֹוֵלל' ' ' ' ההההלַ לַ לַ לַ     2ֹו�2ֹו�2ֹו�2ֹו� .5

  ז, ג קהלת :ְלַדֵ"רְלַדֵ"רְלַדֵ"רְלַדֵ"ר    ְוֵעתְוֵעתְוֵעתְוֵעת    ַלֲח�ֹותַלֲח�ֹותַלֲח�ֹותַלֲח�ֹות    ֵעתֵעתֵעתֵעת ְת*ֹורלִ  ְוֵעת ִלְקרֹועַ  ֵעת .6

מֹות ֹעז ֹנֵת	 ה%א ִיְ$ָרֵאל ֵאל ִמִ:ְק2ֶָ�י@ִמִ:ְק2ֶָ�י@ִמִ:ְק2ֶָ�י@ִמִ:ְק2ֶָ�י@    ֱא&ִהי�ֱא&ִהי�ֱא&ִהי�ֱא&ִהי�    נֹוָראנֹוָראנֹוָראנֹוָרא .7 Aְוַתֲעצ �ָלָע B%ָ"ר �:ֱא&ִהי �לו, סח תהלי  

  כ, ח בראשית :ַ"ִ:ְזֵ"חַ  ֹע&ת ַוַ�ַעל רַהEָהֹ  ָהעֹוFָהעֹוFָהעֹוFָהעֹוF %ִמֹ/ל ַהEְהֹוָרה ַהְ"ֵהָמהַהְ"ֵהָמהַהְ"ֵהָמהַהְ"ֵהָמה ִמֹ/ל ַוִ�7ַח 'הלַ  ִמְזֵ"חַ  ֹנחַ  ַוִ�ֶב	 .8

 יט, ו בראשית :ִיְהי% %ְנֵקָבה ָזָכר ִאB9ִָאB9ִָאB9ִָאB9ָ    ְלַהֲחֹיתְלַהֲחֹיתְלַהֲחֹיתְלַהֲחֹית ַה9ֵָבה ֶאל 9ִָביא ִמֹ/ל ְ�ַנִי� ָ"ָ$ר ִמָ/ל ָהַחיָהַחיָהַחיָהַחי    %ִמָ/ל%ִמָ/ל%ִמָ/ל%ִמָ/ל .9

10. �0ַ Fֵמעֹו �ַמִיIְָבָעה ַה�  ג, ז בראשית : ָהJֶר3ָהJֶר3ָהJֶר3ָהJֶר3    ָכלָכלָכלָכל    ְ*ֵניְ*ֵניְ*ֵניְ*ֵני    ַעלַעלַעלַעל    ֶזַרעֶזַרעֶזַרעֶזַרע    ְלַח�ֹותְלַח�ֹותְלַח�ֹותְלַח�ֹות %ְנֵקָבה ָזָכר ִ�ְבָעה ִ

  טז, ז בראשית :ַ"ֲעדוֹ  'ה ַוִ�ְס0ֹר ֱא&ִהי� ֹאתוֹ  ִצָ%ה ַ/ֲאֶ�ר ָ"א% ָ"ָ$ר ִמָ/ל %ְנֵקָבה ָזָכר ְוַהָ"ִאי�ְוַהָ"ִאי�ְוַהָ"ִאי�ְוַהָ"ִאי� .11

�ע %ֵמֶחְלֵבֶה	%ֵמֶחְלֵבֶה	%ֵמֶחְלֵבֶה	%ֵמֶחְלֵבֶה	    ֹצאנוֹ ֹצאנוֹ ֹצאנוֹ ֹצאנוֹ     ִמְ"ֹכרֹותִמְ"ֹכרֹותִמְ"ֹכרֹותִמְ"ֹכרֹות ה%א ַג� ֵהִביא ְוֶהֶבל .12ַ�  ד, ד בראשית :ִמְנָחתוֹ  ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל 'ה ַוִ

  טז, ד ש"שה :ְמָגָדיו ְ*ִרי ְוֹיאַכל ְלַג1וֹ  דֹוִדי ָיֹבא ְבָ$ָמיו ִיKְל% ַג1ִי ָהִפיִחי ֵתיָמ	ֵתיָמ	ֵתיָמ	ֵתיָמ	    %בֹוִאי%בֹוִאי%בֹוִאי%בֹוִאי    ָצפֹו	ָצפֹו	ָצפֹו	ָצפֹו	    %ִרי%ִרי%ִרי%ִריעעעע .13

  כה, י שמות :ֱא&ֵהינ% ַליֹקָוק ְוָעִ$ינ% ְוֹעלֹותְוֹעלֹותְוֹעלֹותְוֹעלֹות    ְזָבִחי�ְזָבִחי�ְזָבִחי�ְזָבִחי� ְ"ָיֵדנ% 9ֵ9ִ	 ַא9ָה 0ַ� ֹמֶ�ה ַוֹ�אֶמר .14

  יב, יח שמות :ָהֱא&ִהי� ִלְפֵני ֹמֶ�ה ֹחֵת	 ִע� ֶלֶח� ֶלֱאָכל ִיְ$ָרֵאל ִזְקֵני ְוֹכל 6ֲהֹר	 ַוָ�ֹבא ֵלא&ִהי�ֵלא&ִהי�ֵלא&ִהי�ֵלא&ִהי�    %ְזָבִחי�%ְזָבִחי�%ְזָבִחי�%ְזָבִחי�    ֹעָלהֹעָלהֹעָלהֹעָלה ֹמֶ�ה 	ֹחתֵ  ִיְתרוֹ  ַוִ�7ַח .15

�ַמע .16ְ��ַמעַוְִ��ַמעַוְִ��ַמעַוְִ�  א, יח שמות :ִמִ:ְצָרִי� ִיְ$ָרֵאל ֶאת 'ה הֹוִציא י/ִ  ַע:וֹ  %ְלִיְ$ָרֵאל ְלֹמֶ�ה ֱא&ִהי� ָעָ$ה ֲאֶ�ר ָ/ל ֵאת ֹמֶ�ה ֹחֵת	 ִמְדָי	 ֹכֵה	 ִיְתרוֹ  ַוִ

17. �עַ  ַוַ�ֲח& A�  יג, יז שמות: ָחֶרב ְלִפי ַע:וֹ  ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹו

  ט, כט תהלי� :ָ/בֹודָ/בֹודָ/בֹודָ/בֹוד    ֹאֵמרֹאֵמרֹאֵמרֹאֵמר    /MAוֹ /MAוֹ /MAוֹ /MAוֹ     %ְבֵהיָכלוֹ %ְבֵהיָכלוֹ %ְבֵהיָכלוֹ %ְבֵהיָכלוֹ  ְיָערֹות ַוֶ�ֱחֹ$F ַאָ�לֹות ְיחֹוֵלל 'ה קֹול .18

�ב ָיָ�ב ַלַ:"%ל 'ה .19ֶ�  י, כט תהלי� :ְלעֹוָל� ֶמֶלB 'ה ַוֵ

  טז, סו ישעיהו: 'ה ַחְלֵלי ְוַר"% ָ"ָ$ר ָ/ל ֶאת %ְבַחְר"וֹ  ִנְ�ָ*טִנְ�ָ*טִנְ�ָ*טִנְ�ָ*ט    ''''הההה    ָבֵא�ָבֵא�ָבֵא�ָבֵא�    ִ/יִ/יִ/יִ/י .20

  יא, כט תהלי� :ַבIָלֹו� ַע:וֹ  ֶאת ְיָבֵרB 'ה ִי9ֵ	 ְלַע:וֹ  ֹעז 'ה .21

  א, ה יהושע: ִיְ$ָרֵאל ְ"ֵני ִמְ*ֵני ר%חַ ר%חַ ר%חַ ר%חַ     עֹודעֹודעֹודעֹוד    ָב�ָב�ָב�ָב�    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ְו&אְו&אְו&אְו&א ... ָהֱאֹמִריָהֱאֹמִריָהֱאֹמִריָהֱאֹמִרי    ַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכיַמְלֵכי    ָ/לָ/לָ/לָ/ל    ִכְ�ֹמעַ ִכְ�ֹמעַ ִכְ�ֹמעַ ִכְ�ֹמעַ     ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי .22

  יא, ב יהושע :ִמ9ַָחת ָהJֶר3 ְוַעל ִמַ:ַעל ַ"Iַָמִי� ֱא&ִהי� ה%א ֱא&ֵהיֶכ� 'ה ִ/י ִמְ*ֵניֶכ�ִמְ*ֵניֶכ�ִמְ*ֵניֶכ�ִמְ*ֵניֶכ�    ְ"ִאי�ְ"ִאי�ְ"ִאי�ְ"ִאי�    ר%חַ ר%חַ ר%חַ ר%חַ     עֹודעֹודעֹודעֹוד    ָקָמהָקָמהָקָמהָקָמה    ְו&אְו&אְו&אְו&א    ְלָבֵבנ%ְלָבֵבנ%ְלָבֵבנ%ְלָבֵבנ%    ַוִ�ַ:סַוִ�ַ:סַוִ�ַ:סַוִ�ַ:ס    ַו1ְִ�ַמעַו1ְִ�ַמעַו1ְִ�ַמעַו1ְִ�ַמע .23

  ב, יז ויקרא :ֵלאֹמר 'ה ִצָ%ה ֲאֶ�ר ַה2ָָבר ֶזה ֲאֵליֶה� ְוJַמְר9ָ  ִיְ$ָרֵאלִיְ$ָרֵאלִיְ$ָרֵאלִיְ$ָרֵאל    ְ"ֵניְ"ֵניְ"ֵניְ"ֵני    ָ/לָ/לָ/לָ/ל    ֶאלֶאלֶאלֶאלוְ וְ וְ וְ  ָ"ָניו ְוֶאל 6ֲהֹר	 ֶאל 2ֵַ"ר .24

  כד, כד ב"שמו: ֲחִמIִי�ֲחִמIִי�ֲחִמIִי�ֲחִמIִי�    ְ�ָקִלי�ְ�ָקִלי�ְ�ָקִלי�ְ�ָקִלי�    ְ"ֶכֶסFְ"ֶכֶסFְ"ֶכֶסFְ"ֶכֶסF ָקרַה"ָ  ְוֶאת ַה0ֶֹר	 ֶאת 2ִָוד ַוִ�ֶק	 ִח1ָ� ֹעלֹות ֱא&ַהי' הלַ  6ֲעֶלה ְו&א ִ"ְמִחיר ֵמאֹוְת@ ֶאְקֶנה ָקנוֹ  ִ/י &א ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶ:ֶלB ַוֹ�אֶמר .25

26. 	9ֵ��    ִמְ�ָקלִמְ�ָקלִמְ�ָקלִמְ�ָקל ָזָהב ִ�ְקֵלי ַ"ָ:קֹו� ְלJְרָנ	 2ִָויד ַוִ�ֵ��ֵ��ֵ��  כה, כא א"דהי: ֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹותֵמאֹות    ֵ

  כב, כד ב"שמו :ָלֵעִצי�ָלֵעִצי�ָלֵעִצי�ָלֵעִצי�    ַהָ"ָקרַהָ"ָקרַהָ"ָקרַהָ"ָקר    %ְכֵלי%ְכֵלי%ְכֵלי%ְכֵלי    0ִי�0ִי�0ִי�0ִי�ְוַהֹ:ִר ְוַהֹ:ִר ְוַהֹ:ִר ְוַהֹ:ִר  ָלֹעָלה ַהָ"ָקר ְרֵאה ְ"ֵעיָניו ַהEֹוב ַהֶ:ֶלB ֲאֹדִני ְוַיַעל ִי7ַח 2ִָוד ֶאל ֲאַרְוָנה ַוֹ�אֶמר .27

  טו, מא ישעיהו :$ִ9ָי� ַ/ֹ:3 %ְגָבעֹות ְוָתֹדק ָהִרי� 9ָד%� ִ*יִפ�ֹותִ*יִפ�ֹותִ*יִפ�ֹותִ*יִפ�ֹות    ַ"ַעלַ"ַעלַ"ַעלַ"ַעל    ָחָד�ָחָד�ָחָד�ָחָד�    ָחר3%ָחר3%ָחר3%ָחר3%    ְלמֹוַרגְלמֹוַרגְלמֹוַרגְלמֹוַרג ַ$ְמ9ִיB ִה1ֵה .28

  יז, ב במדבר: ְלִדְגֵליֶה� ָידוֹ  ַעל ִאי� ִיNָע% 	/ֵ  ַיֲחנ% ַ/ֲאֶ�ר ַהַ:ֲחֹנת ְ"תֹוB ַהְלִוִ�� ַמֲחֵנה מֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעד    ֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהל    ְוָנַסעְוָנַסעְוָנַסעְוָנַסע .29

  ג, ה במדבר :ְ"תֹוָכ� ֹ�ֵכ	 ֲאִני ֲאֶ�ר ַמֲחֵניֶה�ַמֲחֵניֶה�ַמֲחֵניֶה�ַמֲחֵניֶה�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְיַטְ:א%ְיַטְ:א%ְיַטְ:א%ְיַטְ:א%    ְו&אְו&אְו&אְו&א 9ְַ�Mְח%� ַלַ:ֲחֶנה ִמח3% ֶאל 9ְַ�Mֵח% ְנֵקָבה ַעד ִמKָָכר .30

  מו, יג ויקרא: מֹוָ�בוֹ  ַלַ:ֲחֶנה ִמח3% ֵיֵ�בֵיֵ�בֵיֵ�בֵיֵ�ב    דדדדָ"דָ ָ"דָ ָ"דָ ָ"דָ  ה%א ָטֵמא ִיְטָמא "וֹ  ַה1ֶַגע ֲאֶ�ר ְיֵמי ָ/ל .31

  יג, כא שמות: ָ�ָ:ה ָינ%ס ֲאֶ�ר ָמקֹו�ָמקֹו�ָמקֹו�ָמקֹו�    ְל@ְל@ְל@ְל@    ְוַ$ְמ9ִיְוַ$ְמ9ִיְוַ$ְמ9ִיְוַ$ְמ9ִי ְלָידוֹ  ִא1ָה ְוָהֱא&ִהי� ָצָדה &א ַוֲאֶ�ר .32

Kָתוֹ  ֶאֶר3 ֶאל ָהֹרֵצחַ  ָי�%ב ַה0ָֹדל ַהֹ/ֵה	 מֹות ְו6ֲחֵרי ַה0ָֹדל ַהֹ/ֵה	 מֹות ַעד ֵיֵ�ב ִמְקָלטוֹ ִמְקָלטוֹ ִמְקָלטוֹ ִמְקָלטוֹ  ְבִעיר ִ/י .33 Aכח, לה במדבר :ֲאח  

 

I משנה ד' : status of עבודה before and after the 	משכ was erected (1.1.2) for duration of desert travels 

a Before: במות were permitted, עבודה done by בכורות 

b After: במות were prohibited, עבודה done by �כהני 

i Locus: קד�שי קדשי  eaten within the curtains (of 	חצר המשכ); �קלי �קדשי eaten anywhere in מחנה ישראל 

II Story in בית מדרש of חסדא' ר  

a קטינא' הונא בר ר' ר : quoted v. 1, to which ח"ר  responded that that was the last day (summer of first year) of עבודה בבכורות 

i ה"ר : wanted to challenge him from our משנה, but he heard him quote א"ראב : 

א"ראב 1 : the עולה brought in the desert didn’t require הפשט ונתוח,  

ii So: he challenged him with a ברייתא (below) that took on both disputed positions: 

1 Answer (to בכורות): it is a dispute among תנאי�  (whether �כהני took over at that point or only 	בהקמת המשכ) 

(a) Per: dispute as to who the �כהני in v. 2 were – נדב ואביהו (per v. 3) or בכורות (per v. 4) 

(i) Tangent: interpretation of משה’s words to 	אהר (vv. 3, 5-7) 

2 Answer (to הפשט עולה): per י"ר  (contra ע"ר ) who holds that only כללי מצוות were given at סיני, details in מ"א  

b ברייתא: until 	הקמת המשכ,  

i the עבודה was done by בכורות, anything could be brought – חיה, בהמה  or Fעו – male or female – 	תמימי or �בעלי מו 

1 source (for Fבהמה חיה ועו): per v. 8- בהמה includes חיה; all compared to Fעו � no תמות וזכרות requirements 

(a) but: מחוסר אבר is out, as it is Fהעו 	בקרב 

(b) Support: v. 9, per א"ר  ”had to be “all-limbed תיבה teaches that the animals brought into the מכל החי -  

(i) Challenge: that is needed to exclude טריפה 

(ii) Defense: טריפה is excluded from v. 10 – לחיות זרע 

1. Block: v. 10 is only valid if we say טריפה cannot reproduce; if they can, what is the source?  

2. Answer: Oאת (v. 9) indicates that they must be “whole” – like נח
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3. Challenge: perhaps נח himself was טריפה!  

a. Block: v. 11 – �תמי – describes נח as “whole” 

i. Retort: perhaps �תמי (and צדיק) are moral, not physical descriptions 

ii. Answer: impossible – ה'  wouldn’t demand that נח offer up only maimed animals 

iii. note: now that we inferred from Oאת, what is the purpose of v. 10 (לחיות זרע)?  

iv. Answer: from v. 1, א"סד  it means compansionship �even neutered animals – ל"קמ  v. 10 

 

ii but only "	טהורי" , not 	טמאי  

1 Definition of 	טמאי: if they were the object of sin (besiality) 

(a) Question: how would נח know? 

(b) Answer: per ח"ר  – if the תיבה “accepted” them – they were “pure” – per v. 11 

iii all were brought as עולות and they required הפשט ונתוח 

1 challenge (to “all עולות”): v. 1 –they brought �שלמי 

(a) answer: it is a dispute – whether בני נח brought �שלמי 

(i) source (pro): v. 12 – חלב separate from meat is not an עולה 

1. counter: חלב just means “fattest ones”  

(ii) Source (con): v. 13 – the ones who know to slaughter in the north only (עולות) will be swept away in 

favor fo those (ישראל �ע) who know how to slaughter (even) in the south (�שלמי) 

1. Counter: this is a reference to 3 גלויותקבו  (N and S) 

2 Challenge: v. 14  

(a) Answer: the �זבחי were for eating, not offering 

3 Challenge: v. 15 

(a) Answer: יתרו arrived after תורה 	,מת �שלמי were now operational 

(i) Challenge:only valid according to approach that יתרו’s arrival was after תורה 	מת ( ח"בני ר  v. ל"ריב ) 

(ii) But: according to those who say he came before ת"מ – how can it be explained?  

1. Answer: that approach maintains that בני נח brought �שלמי (as above) 

(iii) This dispute (when יתרו came): follows the dispute about what he “heard” (v. 16) 

יהושע' ר .1 : he heard about the war with עמלק (v. 17) which is written just before ( 	"רמב ) 

א המודעי"ר .2 : he heard about תורה 	מת (vv. 18-21) 

א"ר .3 : he heard about Fסו �קריעת י  (vv. 22-23) 

a. Tangent: Aggadic excursus about רחב  

iv and non-Jews in our day are allowed to worship in this manner – per v. 24, which limits 3שחוטי חו to י"בנ  

1 note: we aren’t allowed to help them or serve as their agents, but we may instruct them 

(a) as per: story with רבא fulfilling איפרא הורמיז’s command 

(i) note: in story, he arranges for them to get new wood – per שמוע"ר 	א ב  

(ii) challenge: שמוע"ר 	א ב  allows for used wood at a במה, as per his resolution of vv. 25-27 

1. answer (רבא): those were also new 

2. Note: meaning of �מוריגי defined by v. 28 (“rolling plows”) 

III Analysis of end of – משנה �קלי �קדשי being eaten throughout חנה ישראלמ  

a ה"ר : there was no מחנה ישראל 

i Challenge: lots of evidence of מחנות in desert 

ii Rather: he meant that anywhere the מחנה had been is still valid, per v. 29 

b י"רשב : they had a spot in wall of �עזרת נשי they treated like מחנה שכינה, but was Halakhically only הר הבית 

i And: there were only 2 מחנות at שילה 

ii Challenges: there had to be 3, else �שילוח טמאי wouldn’t recognize diff. between מצורע & זב ,טמא מת (vv. 30-31) 

1 Rather: means that ה לויהמחנ  didn’t “absorb” killers (as עיר מקלט)  

2 Implication: there was יטהקל  in the desert – per vv. 32-33


