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117a  ]באו לגלגל] 'משנה ה( )� 118a (קא סבר אי� מנחה בבמה) 

 

  ח, יב דברי$ :ְ*ֵעיָניו ַהָ'ָ#רַהָ'ָ#רַהָ'ָ#רַהָ'ָ#ר    ָ!לָ!לָ!לָ!ל    ִאי#ִאי#ִאי#ִאי# ַה'ֹו$ ֹ&ה ֹעִ�י$ ֲאַנְחנ� ֲאֶ#ר ְ!ֹכל ַתֲע��� �א .1

  ו, יז שופטי$: ַיֲעֶ�הַיֲעֶ�הַיֲעֶ�הַיֲעֶ�ה    ְ*ֵעיָניוְ*ֵעיָניוְ*ֵעיָניוְ*ֵעיָניו    ַהָ'ָ#רַהָ'ָ#רַהָ'ָ#רַהָ'ָ#ר    ִאי#ִאי#ִאי#ִאי# ְ*ִיְ�ָרֵאל ֶמֶל/ ֵאי� ָהֵה$ ַ*ָ'ִמי$ .2

  ו, יז ויקרא :'הלַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ַהֵחֶלב ְוִהְקִטיר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ&ַתח 'ה ִמְזַ*חִמְזַ*חִמְזַ*חִמְזַ*ח ַעל ַה$4ָ ֶאת ַהֹ!ֵה�ַהֹ!ֵה�ַהֹ!ֵה�ַהֹ!ֵה�    ְוָזַרקְוָזַרקְוָזַרקְוָזַרק .3

  י, ה יהושע :ְיִריחוֹ  ְ*ַעְרבֹות ָ*ֶעֶרב ַלֹחֶד# יֹו$ ָעָ�ר ְ*7ְרָ*ָעה ַהֶ&ַסחַהֶ&ַסחַהֶ&ַסחַהֶ&ַסח    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוַ'ֲע��ַוַ'ֲע��ַוַ'ֲע��ַוַ'ֲע��    ַ*6ְִל6ָלַ*6ְִל6ָלַ*6ְִל6ָלַ*6ְִל6ָל ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ַוַ'ֲחנ� .4

 עושה הבמה התר בשעת קטנה במה היא זו אי ש$ נתו� הארו� אי� כדרכו נטוי מועד אוהל במה היתר בשעת גדולה במה היא זו אי
  יט הלכה יג פרק) צוקרמאנדל( זבחי$ מסכת תוספתא :ושפחתו ועבדו ובתו ובנו הוא עליה מקריב גינתו פתח ועל חצרו פתח על במה אד$

  

 

I ה הנשמ' : status of ללגג מותב –   are now permitted; י$שי קדשקד  eaten inside curtains, לי$ק $דשיק  anywhere 

a תאיריב : defining guidelines for במות 

i Parameters of הטנק הבמ :  

ק"ת 1 : anything that can come as בהדנו דרנ  (i.e. ישלמו הלעו$ ) may be brought at הנטקה מב  

מ"ר 2 החמנ :  and ריזנת ונקרב  may be brought at הנטקה במ  

(a) Source: v. 2 – only bring ישרות – and מנחות were brought; נזירות is (fundamentally) a נדר 

$מיכח 3 הנטה קמב :  –individual may only bring לות ושלמי$וע  

(a) Reason: מנחות weren’t brought at נזירות ;במה is a חובה (once he takes the נדר)  

(b) שמואל (version 1): dispute (re: נזיר) only about $חטאת ואש, but all agree that $עולה ושלמי – brought 

(i) Challenge (רבה): ושוקחזה  – ברייתא  (of $שלמי) and 1/10 of לחמי תודה apply at במה גדולה, not קטנה 

1. Implication: there is no שלמי נזיר on any במה, else it would have addressed זרוע בשלה 

2. Therefore: dispute must be about $עולה ושלמי (and that ברייתא is רבנ�ל )  

(c) שמואל (version2): dispute only about $עולות ושלמי, all agree $חטאת ואש are not brought (not "ישרות" )  

ii Parameters of במה גדולה:  

יהודה 'ר 1 : whatever the צבור or יחיד brought in משכ� in the desert, they offer at מ"א  in גלגל 

(a) Only difference: היתר במות 

(b) And: private במות – only $עולה ושלמי 

 במה גדולה brought in desert, they may bring at צבור whatever :חכמי$ 2

(a) In both desert and גלגל: individual only offered $עולה ושלמי 

(b) Source: v. 2 – only איש is limited to צבור ;ישרות may also bring חובות 

(i) יהודה 'ר : reads v. 2 as limited to בעיניו – meaning במה קטנה,  

1. But: at במה גדולה, even the individual may bring תוחוב  

(ii) Challenge: it states איש – doesn’t this imply that the individual may not bring חובות anywhere?  

1. Response: איש is written to permit a זר to function 

2. Challenge: that is inferred from v. 3 – only at מזבח ה'  is there a requirement of כה� 

a. Answer: we would think that a זר requires some investiture – ל"קמ  

(c) Question: how are $חכמי here different from $חכמי of מ"ר  above?  

(i) Answer ( פ"ר ): whether $נסכי were brought in desert (1st set – only $2 ;עולות ושלמיnd set –  שקרבוכל ) 

ש"ר 3 : even in צבור ,גלגל only brought $פסחי and חובות which have a set time (not צ"פר העל$ דבר ש )  

(a) Source: v. 4 – פסח teaches that only קרבנות similar to (חובות שקבוע לה$ זמ�) פסח are offered at צבור במת  

(i) Counter: v. 4 teaches that an ערל may receive הזאת מי חטאת 

1. Explanation: all of י"בנ  (under 40) were $ערלי until 2-3 days before פסח; they must have gotten  מי

 נימול before they were טומאת מת sprinkled on them to purify them from חטאת

(b) Story: תנא taught before אדא בר אהבה' ר : only difference between במה גדולה and במה קטנה: 

(i) Is: חובות that are time-set and $פסחי 

(ii) Challenge ( א"ראב ): there is no such thing as יחיד that has a time-set obligation 

1. Question (תנא): shall I delete this משנה 

2. Answer: maintain it and explain it as referring to עולת ראיה 

a. However: חטאת יחיד cannot be time-set 

b. Question: why not set referent as מנחת חביתי�(ג "מנחת כ(  - which is his daily obligation? 

c. Answer: he holds that מנחות were not offered at במה 

  


