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28.14.7 

119a  ]משנה ז' [
)באו לנוב וגבעו )� 120b (סיו� המסכת) 

  ט, יב דברי� :ָל- ֹנֵת
 ֱא�ֶהי( 'ה ֲאֶ)ר ַהַ&ֲחָלהַהַ&ֲחָלהַהַ&ֲחָלהַהַ&ֲחָלה    ְוֶאלְוֶאלְוֶאלְוֶאל    ַהְ$נ"ָחהַהְ$נ"ָחהַהְ$נ"ָחהַהְ$נ"ָחה    ֶאלֶאלֶאלֶאל ָעָ ה ַעד ָבאֶת� �א ִ�י .1

  ח, יב ירמיהו :8ְֵנאִתיהָ  ֵ�
 ַעל 7ְקֹוָל5 ָעַלי ָנְתָנה ַב4ַָער 3�ְְרֵיה ַנֲחָלִתיַנֲחָלִתיַנֲחָלִתיַנֲחָלִתי 2ִי ָהְיָתה .2

  ט, יב ירמיהו :ְל=ְכָלה ֵהָתי" ַהָ>ֶדה ַח4ַת ָ�ל ִאְספ" ְלכ" ָעֶליהָ  ָסִביב ַהַעִיט ִלי ַנֲחָלִתיַנֲחָלִתיַנֲחָלִתיַנֲחָלִתי ָצב"עַ  ַהַעִיט .3

  יד, קלב תהלי� :ִאִ"ִתיהָ  ִ�י ֵאֵ)ב ֹ?ה ַעד ֲעֵדי ְמנ"ָחִתיְמנ"ָחִתיְמנ"ָחִתיְמנ"ָחִתי ֹזאת .4

  יג, קלב תהלי� :לוֹ  ְלמֹוָ)בְלמֹוָ)בְלמֹוָ)בְלמֹוָ)ב ִאָ"5 7ְִצ4ֹו
 'ה ָבַחר ִ�י .5

עַ     ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ַו4ְַ)ֵל-ַו4ְַ)ֵל-ַו4ְַ)ֵל-ַו4ְַ)ֵל- .6 B(עַ ְיהֹו B(עַ ְיהֹו B(עַ ְיהֹו B(ֹוָרל    ְיהֹוCֹוָרלCֹוָרלCֹוָרלC    עַ  ָ)� ַוְיַח2ֶק 'ה ִלְפֵני 7ְִ)�ה7ְִ)�ה7ְִ)�ה7ְִ)�ה B(ֶאת ְיהֹו Dי, יח יהושע: ְ�ַמְחְלֹקָת� ִי8ְָרֵאל ִלְבֵני ָה=ֶר  

  יט, יג שופטי� :ֹרִאי� ְוִאְ) וֹ  "ָמנֹוחַ  ַלֲע8ֹות "ַמְפִלא ''''ההההלַ לַ לַ לַ     ַהH"רַהH"רַהH"רַהH"ר    ַעלַעלַעלַעל    ַו4ַַעלַו4ַַעלַו4ַַעלַו4ַַעל ַהִ$ְנָחה ְוֶאת ָהִעGִי� Cְִדי ֶאת ָמנֹוחַ  ַוFַ4ִח .7

  ח, יז ויקרא :ָזַבח אוֹ  ֹעָלה ַיֲעֶלה ֲאֶ)ר 7ְתֹוָכ� ָיג"ר ֲאֶ)ר ַהCֵר "ִמ
 ִי8ְָרֵאל ִמ7ֵית ִאי) ִאי) ֹ אַמר ַוֲאֵלֶה�ַוֲאֵלֶה�ַוֲאֵלֶה�ַוֲאֵלֶה� .8

  ד, א ויקרא :ָעָליו ְלַכֵ?ר לוֹ  ְוִנְרָצה ָהֹעָלה ֹרא) ַעל ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ     ְוָסַמ-ְוָסַמ-ְוָסַמ-ְוָסַמ- .9

  ה, א ויקרא :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ?ַתח ֲאֶ)ר ָסִביב ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ  ַעל ַה�Lָ ֶאת ְוָזְרק" ַה�Lָ ֶאת ַהֹ�ֲהִני� 3ֲהֹר
 7ְֵני ְוִהְקִריב" ''''הההה    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני ַה7ָָקר 7ֶ
 ֶאת ְוָ)ַחט .10

  טו, י ויקרא :'ה ִצָ"ה ַ�ֲאֶ)ר עֹוָל� ְלָחק ִאְ ( "ְלָבֶני( ְל( ְוָהָיה ''''הההה    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ְ נ"ָפהְ נ"ָפהְ נ"ָפהְ נ"ָפה    ְלָהִניNְלָהִניNְלָהִניNְלָהִניN ָיִביא" ַהֲחָלִבי� ִאMֵי ַעל ַהְ נ"ָפה ַוֲחֵזה ַהְ ר"ָמה )ֹוק .11

  ח, ב ויקרא :ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוִהCִיָ)5ְוִהCִיָ)5ְוִהCִיָ)5ְוִהCִיָ)5 ַהֹ�ֵה
 ֶאל ְוִהְקִריָב5 'הלַ  ֵמֵא2ֶה ֵיָע8ֶה ֲאֶ)ר ַהִ$ְנָחה ֶאת ְוֵהֵבאתָ  .12

13. 
� ַהָ>ֶדה ְ?ֵני ַעל ֹזְבִחי� ֵה� ֲאֶ)ר ִזְבֵחיֶה� ֶאת ִי8ְָרֵאל 7ְֵני ָיִביא" ֲאֶ)ר ְלַמַע Bֶאל מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ?ַתח ֶאל 'הלַ  ֶוֱהִביא 
  ה, יז ויקרא: אֹוָת� 'הלַ  ְ)ָלִמי� ִזְבֵחי ְוָזְבח" ַהֹ�ֵה

  ו, יז ויקרא :ַליֹקָוק ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ַהֵחֶלב ְוִהְקִטיר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ?ַתח ''''הההה    ִמְז7ַחִמְז7ַחִמְז7ַחִמְז7ַח    ַעלַעלַעלַעל    ַה�Lַָה�Lַָה�Lַָה�Lָ    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהֹ�ֵה
ַהֹ�ֵה
ַהֹ�ֵה
ַהֹ�ֵה
    ְוָזַרקְוָזַרקְוָזַרקְוָזַרק .14

Fַת ָוֵמת" ָעֹו
 ִי8ְא" ְו�א Fֹ7ֶַד)Fֹ7ֶַד)Fֹ7ֶַד)Fֹ7ֶַד)    ְלָ)ֵרתְלָ)ֵרתְלָ)ֵרתְלָ)ֵרת ַהִ$ְז7ֵחַ  ֶאל ְבִגְ)ָ � אוֹ  מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל 7ְֹב=� 7ָָניו ְוַעל 3ֲהֹר
 ַעל ְוָהי" .15 Bמג, כח שמות: 3ֲחָריו "ְלַזְרעוֹ  לוֹ  עֹוָל� ח  

  יב, ד במדבר :ַה$ֹוט ַעל ְוָנְתנ" ָ ַח) עֹור 7ְִמְכֵסה אֹוָת� ְוִכO" ְ ֵכֶלת 7ֶֶגד ֶאל ְוָנְתנ" Fֹ7ֶַד)Fֹ7ֶַד)Fֹ7ֶַד)Fֹ7ֶַד)    ָב�ָב�ָב�ָב�    ְיָ)ְרת"ְיָ)ְרת"ְיָ)ְרת"ְיָ)ְרת"    ֲאֶ)רֲאֶ)רֲאֶ)רֲאֶ)ר ַהMֵָרת ְ�ֵלי ָ�ל ֶאת ְוָלְקח" .16

  ט, א ויקרא: ''''ההההלַ לַ לַ לַ     ִניחֹוחַ ִניחֹוחַ ִניחֹוחַ ִניחֹוחַ     ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ ֵריחַ     ִאMֵהִאMֵהִאMֵהִאMֵה    ֹעָלה ַהִ$ְז7ֵָחה ַהֹ�ל ֶאת ַהֹ�ֵה
 ְוִהְקִטיר $ָ7ִַי� ִיְרַחD "ְכָרָעיו ְוִקְר7וֹ  .17

  ה, כז שמות :ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ     ֲחִציֲחִציֲחִציֲחִצי    ַעדַעדַעדַעד    ָהֶרֶ)תָהֶרֶ)תָהֶרֶ)תָהֶרֶ)ת    ְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתהְוָהְיָתה ִמ2ְָמPָה ַהִ$ְז7ֵחַ  ַ�ְרֹ�ב ַ ַחת ֹאָת5 ְוָנַתָ ה .18

  לב, מ שמות: ֹמֶ)ה ֶאת 'ה ִצָ"ה ַ�ֲאֶ)ר ִיְרָחצ"ִיְרָחצ"ִיְרָחצ"ִיְרָחצ"    ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ ַהִ$ְז7ֵחַ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    "ְבָקְרָבָת�"ְבָקְרָבָת�"ְבָקְרָבָת�"ְבָקְרָבָת� מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל 7ְֹב=� .19

  לג, יד א"שמו :Cְדֹוָלה ֶאֶב
 ַה4ֹו�ַה4ֹו�ַה4ֹו�ַה4ֹו� ֵאַלי 2Cֹ" 7ְַגְדֶ � ַו4ֹאֶמר ַה�Lָ ַעל ֶלֱאֹכל 'הלַ  ֹחִטאי� ָהָע� ִהֵ&ה ֵלאֹמר ְלָ)א"ל ַוCִ4ַיד" .20

  לד, יד א"שמו :ָ)� ַו4ְִ)ֲחט" ַה2ְַיָלהַה2ְַיָלהַה2ְַיָלהַה2ְַיָלה ְביָדוֹ  )ֹורוֹ  ִאי) ָהָע� ָכל ַוCִַ4)" ַה�Lָ ֶאל ֶלֱאֹכל' הלַ  ֶתֶחְטא" ְו�א ַוֲאַכְלֶ � 7ָזֶה "ְ)ַחְטֶ � 8ְיֵה" ְוִאי) )ֹורוֹ  ִאי) ֵאַלי ַהCִי)" ָלֶה� ַוֲאַמְרֶ � ָבָע� ?Bצ" ָ)א"ל ַו4ֹאֶמר .21

  יא, ז ויקרא :'הל ַיְקִריב ֲאֶ)ר ַהMְָלִמי�ַהMְָלִמי�ַהMְָלִמי�ַהMְָלִמי�    ֶזַבחֶזַבחֶזַבחֶזַבח     ֹוַרת ֹוַרת ֹוַרת ֹוַרת ְוֹזאת .22

I משנה ז' במותהיתר  now there is a (temporary) – (גבעו
 and נוב ) במות גדולות :  

a Source: v. 1 – separates between מנוחה (we assume to be שילה) and (ירושלי�) נחלה – to allow for suspension of איסור במות 

b Loci: קדשי קדשי� are eaten inside of curtains; קדשי� קלי� anywhere  

i Note: no mention of ש"מע  

1 Explaanation ( יוחנ
' ר ): per ש�::ש�  – if no 
ש"מע no ,ארו  

2 Challenge ( ל"ר ): if so, should be no פסחי� either (also eaten "ש�" ) 

(a) Answer: follows ש"ר , who allows for פסח, but not 
 מעשר דג
::מעשר בהמה � חובות שאי
 קבוע לה� זמ

(b) However: יהודה' ר  would allow for אכילת מעשר שני at נוב/
גבעו  (supporting ברייתא)  

(i) Question: a "בירה"  is needed for ש"אכילת מע   

(ii) Answer: we have a tradition of 3 נוב ,שילה – בירות/
גבעו  and ירושלי�  - per יהודה' ר  for ש"מע  

II משנה ח' "נחלה" called – היתר במות permanent end to – ירושלי� :  (v. 1)  

a ברייתא: which is called מנוחה and which is נחלה? 

i יהודה' ר  (per vv. 2-3) נחלה is ירושלי� and מנוחה is שילה :

ii ש"ר   (per vv. 4-5) ירושלי� is מנוחה :

1 Challenge: text should read אל הנחלה ואל המנוחה 

(a) Answer: read “not only have you not reached מנוחה, you haven’t even reached נחלה” 

iii Version ( י"תנא דבי ר ק"ת :(  holds both are י"רשב ;שילה  – both are ירושלי� 

1 Challenge (to this version): shouldn’t list them separately – should say קשיא--- אל המנוחה ונחלה 

2 Clarification of terms: 

(a) ק"ת  as per v. 6 נחלה ;as they rested from conquest– מנוחה is שילה :

(b) ש"ר  ארו
 is resting place of the מנוחה ;permanent holding – נחלה is ירושלי� :

3 Challenge: if both are שילה, there should be no היתר במות – how did מנוח offer a  
 ?in the field (v. 7) קרב

(a) Answer: that was an exigent circumstance (הוראת שעה)  

4 Note: the י"תנא דבי ר  taught in accordance with י"רשב   

b Loci: קדשי קדשי� eaten inside of “curtains” (i.e. עזרה); קדשי� קלי� and ש"מע  eaten inside of city walls 

III משנה ט' : three levels of liability for Dשחוטי חו 

a If: he sanctified them and offered them during time of איסור במות – violates ת"ל ,עשה  and is liable for כרת 

b If: he sanctified at a time of היתר במות but offered during איסור במות – liable for עשה and ת"ל  – no כרת 

i כהנא' ר : only true re: Dשחוטי חו, but per ואליה� תאמר (v. 8) – there is כרת for העלאה here 

1 Challenge (רבה): it doesn’t say ועליה� (regarding those – Dשחוטי חו); plus י"רשב ’s clear presentation of the four 

possibilities (איסור/היתר, both, neither) includes העלאה with שחיטה  

(a) Conclusion:  כהנא' ר  rejected 

c If: he sanctified them at a time of איסור במות but offered during היתר במות – liable only for an עשה 
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IV משנה י' : distinctions between במה גדולה and במה קטנה during a time of היתר במות 

a If: a 
" משכ
" at the הקרבה was designated for קרב  (i.e. במת צבור), it must be brought there 

i Therefore: קרבנות צבור are, by default, offered at 
 משכ

ii But: קרבנות יחיד are offered at במה קטנה 

1 However: if a יחיד 
 must be brought there ,במה גדולה at הקרבה was designate for קרב

(a) Yet: if it was brought at במה קטנה – he is exempt (from liability for Dשחוטי חו)  

b Distinctions: במת צבור has requirements of: 

i סמיכה: v. 9 

ii 
 v. 10 :צפו

iii סביב 
 v. 10 :מת

iv תנופה והגשה: of a מנחה (vv. 11-12) 

1 Dissent ( יהודה' ר ): there is no מנחה at all at a במה 

(a) Note: עופות & מנחות grouped – either they were both there or neither (זבחי� [v. 13]– not מנחות, not עופות) 

v 
 v. 14 :כיהו

vi בגדי שרת:v. 15 

vii כלי שרת:  v. 16 

viii ריח ניחוח: v. 17 

ix מחיצה לדמי�: (the "חוט הסיקרא"  dividing between “upper” and “lower”) – v. 18 

ח"רב 1  (version 1): this only applies to הנקטה מב שיקד  offered there; but if offered at הלוגד המב  – require חצוי 

(a) Challenge: דהות ימחל תומרת  (and ש"חו ) only apply to להבמה גדושי דק  � location doesn’t define, שדק  does 

(b) Answer: read הלודה גבמב  � location defines 

ח"בר 2  (version 2): only applies to הלודגה מב ישקד  offered there, but הנקטדשי במה ק , offered anywhere, don’t need 

(a) Proposal: support from above-mentioned אתיירב  

(b) Rejection: could be read as “at נהטק מהב ” not “of הנקטמה ב ”  

3 Note: this is at odds with א"ר , who ruled that an נהטבמה ק לתוע  that was brought into precinct of דולהג המב  – 

the תויצחמ  “ensnare” it and it becomes fit for מה גדולהב  (only)  

(a) Question ( זירא' ר ): if he took an עולת במה יחיד that went in and brought it out of the precinct 

(i) Lemma1: once it went in, it belongs there OR 

(ii) Lemma2: since it went out, it returns to its status as belonging to במה קטנה –  

(iii) Answer: may follow along lines of dispute ר/רבה 'Nיוס  in re: א:מעילה א : 

1. If: קדשי קדשי� that were מעילה – נשחט בדרו� still applies 

a. Question: if they fall off מזבח, are they restored 

b. רבה: not returned 

i. Nonetheless: he may hold that here the מחיצה is “stronger” than the מזבח to claim 

c. ר' Nיוס : returned 

i. Nonetheless: he may hold that here it is a separate “zone”, unlike floor of עזרה  

d. Or: they may maintain the same positions – תיקו 

2. Note: this issue, obvious to רבה and ר 'Nיוס  (with opposing conclusions) was unclear to ינאי' ר : 

a. Query: אברי עולת במת יחיד fell off of מזבח – if the fire began to devour – restored? תיקו 

x רחיצה: v. 19 

c Commonalities: shared by במה גדולה and מאוט רותנ ,לוגפי :קטנה  

V Status of עולת במת יחיד vis-à-vis several rules 

a  הלילשחיטת : dispute שמואל/רב  – disagreeing about how to resolve א"ר ’s identification of contradiction -  vv. 20-21  

i פסול: v. 20 is 
דשק v. 21 is ,חולי  

ii כשר: v. 20 is קדשי במה קטנה (ok if done at night); v. 21 is ולהקדשי במה גד  

b  ונתוחהפשט : dispute יוח' ר/רב
נ , disagreeing about application of ג"ריה ’s report that עולה brought במדבר didn’t need נ"וה  

i  אינו
טעו  אהל מועד aftewards, only applies in :(רב) 

ii 
) טעו יוחנ
' ר ): once it is required, required everywhere 

1 Support (for י"ר קטנה/במה גדולה listing differences and similarities between ברייתא :( ונתוחהפשט  –   is the same 

c Source for פגול applying at במה קטנה: similar to 
 both apply – ל

i Challenge: perhaps compare it to יוצא – which doesn’t apply at במה 

ii Block: ו"ק  from עופות, where מו� doesn’t invalidate but 
 does זמ

1 Block: עופות require 
 במה doesn’t apply at זמ
 so perhaps – במה unlike ,כה

2 Answer: v. 22 – all שלמי� are alike – 
 invalidates זמ
  

  ושלם שבח לבורא עולםתם 
  ותן חלקנו בתורתךא שייבנה בית המקדש במהרה בימינו "רצון מלפניך יאויהי 


