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28.5.7; 54b ('משנה ה)  55b ( בר כלפי דאמר כמאן ) 

  יט:כג ויקרא :ְׁשָלִמים ְלֶזַבח ָׁשָנה ְּבֵני ְכָבִׂשים ּוְׁשֵני ְלַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים ְׂשִעיר ַוֲעִׂשיֶתם .1
ֵתיֶכם ַעל ַּבֲחֹצְצֹרת ּוְתַקְעֶּתם ָחְדֵׁשיֶכם ּוְבָראֵׁשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם ּוְביֹום .2 ֵהיֶכם ִלְפֵני ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו ַׁשְלֵמיֶכם ִזְבֵחי ְוַעל ֹע ֵהיֶכם ה' ֲאִני ֱא   י:י במדבר: ֱא
  יד:ו במדבר :ִלְׁשָלִמים ָּתִמים ֶאָחד ְוַאִיל ְלַחָּטאת ְּתִמיָמה ְׁשָנָתּה ַּבת ַאַחת ְוַכְבָׂשה ְלֹעָלה ֶאָחד ָתִמים ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ה'לַ  ָקְרָּבנוֹ  ֶאת ְוִהְקִריב .3
  יט:ו במדבר :ִנְזרוֹ  ֶאת ִהְתַּגְּלחוֹ  ַאַחר ַהָּנִזיר ַּכֵּפי ַעל ְוָנַתן ֶאָחד ַמָּצה ּוְרִקיק ַהַּסל ִמן ַאַחת ַמָּצה ְוַחַּלת ָהַאִיל ִמן ְּבֵׁשָלה ַהְּזֹרעַ  ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָלַקח .4
  יג:י ויקרא :ֻצֵּויִתי ֵכן ִּכי ה' ֵמִאֵּׁשי ִהוא ָּבֶני ְוָחק ָחְק ִּכי ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ֹאָתּה ַוֲאַכְלֶּתם .5
  יד:י ויקרא :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַׁשְלֵמי ִמִּזְבֵחי ִנְּתנּו ָּבֶני ְוָחק ָחְק ִּכי ִאָּת ּוְבֹנֶתי ּוָבֶני ַאָּתה ָטהֹור ְּבָמקֹום ֹּתאְכלּו ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק ְוֵאת ַהְּתנּוָפה ֲחֵזה ְוֵאת .6
  יז:יב דברים :ָיֶד ּוְתרּוַמת ְוִנְדֹבֶתי ִּתֹּדר ֲאֶׁשר ְנָדֶרי ְוָכל ְוֹצאֶנ ְּבָקְר ּוְבֹכֹרת ְוִיְצָהֶר ְוִתיֹרְׁש ְּדָגְנ ַמְעַׂשר ִּבְׁשָעֶרי ֶלֱאֹכל תּוַכל א .7
  ב:ג ויקרא :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּו מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ּוְׁשָחטוֹ  ָקְרָּבנוֹ  ֹראׁש ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ .8
  ח:ג ויקרא :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּו מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוָׁשַחט ָקְרָּבנוֹ  ֹראׁש ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמ .9

  יג:ג ויקרא :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּו מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוָׁשַחט ֹראׁשוֹ  ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמ .10
   יח:כו א הימים דברי :ַלַּפְרָּבר ְׁשַנִים ַלְמִסָּלה ַאְרָּבָעה ַלַּמֲעָרב ַלַּפְרָּבר .11

I 'זבחי שלמי צבור :משנה ה (כבשים 2 brought on שבועות with שתי הלחם) and אשמות: 
a list: גזילות, מעילות, שפחה חרופה, מצורע, נזיר, תלוי 
b שחיטה וקבלה: on north side, כלי שרת (except for combo of יד+כלי for אשם מצורע)  

i Source (for שלמי צבור on north): student to רבא – v. 1 compares חטאת בצפון ;שלמי צבור<-> חטאת  שלמי"צ בצפון 
1 Challenge (רבא): חטאת is inferred from עולה; this is a violation of דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש 
2 Rather (רבא): v. 2 compares שלמי צבור directly to עולות 

(a) Question: if so, what is purpose of היקש in v. 1?  
(i) Answer: just as חטאת is eaten by זכרי כהונה, so too שלמי צבור only eaten by זכרי כהונה 
(ii) Challenge (אביי): if so, v. 3, which compares עולת נזיר to איל שלמי נזיר – only eaten by כהנים? (not true) 
(iii) Defense: since v. 4 stipulates that the כהן gets the זרוע  rest goes to בעלים 

1. Challenge: perhaps זרוע only eaten by זכרי כהונה (it is eaten by all כהנים, including women etc.) קשיא 
2.   Possible answer: זרוע is called ('לה) קודש, not קדש קדשים 

(iv) Question: why, then, is חטאת נזיר compared to שלמי נזיר 
1. Answer (רבא): if he shaved for any one of them (not just שלמים) – יצא 

c 2/4 :מתן דמים; eaten in עזרה (“inside curtains”) by male כהנים, in any form of preparation, for that day until midnight 
II 'תודה ואיל נזיר :משנה ו (both שלמים) – קדשים קלים 

a שחיטה וקבלה: anywhere in the עזרה 
b 2/4 :מתנות דם, eaten anywhere in ירושלים, by anyone, prepared in any fashion – for the day until midnight (מדרבנן)  
c המורם מהם: the “tithe” given to (חזה ושוק) כהנים has same guidelines; eaten by כהנים, their wives, children and slaves 

i Source (for חזה ושוק being eaten in  ישראלמחנה  implies that it is between a place of all מקום טהור – v. 6 :([ירושלים] 
  (מחנה לויה) cannot go טמאים and a place where some (outside the city) טמאים
1 Challenge: perhaps it is between מחנה ישראל and מחנה שכינה מחנה לויה (i.e. הר הבית) 

(a) Answer1 (אביי): v. 5 stipulates מקום קדוש; v. 6 (which immediately follows) must be one “less” 
(b) Answer2 (רבא): v. 5 exclusive חזה ושוק are fully out of city, then v. 6 returns it one step to מחנה ישראל 

(i) Challenge: why not say that it returned it to מחנה לויה? 
1. Answer: it returns it one step 
2. Challenge: if so, perhaps it should only be “pushed out” one step – then back one to הר הבית 
3. And: v. 7 disallows any of this to be eaten outside מחנה ישראל Rather: we accept אביי’s answer 

III '(קדשים קלים) שלמים :משנה ז  - same as above, except eaten for 2 days (and night between); the “tithe” has same guidelines 
a ברייתא: comparing vv. 8-10: ת"ק: it allows for the entire עזרה for ק"ו – שחיטת קדשים קלים that the north is acceptable 

i ר"א: the פסוק comes to explicitly permit the north –  
1 Reason: we would have excluded north, as the locus of קדשים קלים was not permitted for קדשי קדשים 

(a) Perhaps: locus permitted for קדשי קדשים might be “out of bounds” for קדשים קלים  "אהל מועד" allows all  
(b) Analysis: "קת : 1 verse for itself (פתח א"מ), one to permit “sides”, other to block צפון – צדי צדדין is obvious 

(i) 1 :ר"א for itself, 1 to permit 1 ,צפון to permit צדי צדדין – צדדין is obviously “out” 
ii Note: reason for “("פתח"≠) ”לפני – to disallow שלמים slaughtered before doors open or while משכן is “down” 

b Notes: obvious that if the door is closed, as if locked (no פתח א"מ); what if the curtain is up? (a: implies “open”) 
i Question: what if the door is blocked?  

1 Answer: from special doors placed in  החליפותבית  (on wings of אולם) to make entire פתח א"מ“ עזרה” 
(a) Assumption: 8 high (not 20 high as customary) since they were blocked  

(i) correction: that’s how high they were (unique height for פשפשין)  - placed on angle to permit back 
sides of עזרה and: behind the קד"ק permitted with little “לול” (v. 11)  

  


