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28.14.4 

115b  [משנה ד] עד שלא הוקם המשכן( ) 117a ( כבר שקלטתו עיר ישב מקלטו בעיר כי ) 

 

  ה, כד שמות :ָּפִריםה' ל ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו ֹע�ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח . 1

  כב, יט שמות :ה' ָּבֶהם ִיְפֹרץ ֶּפן ִיְתַקָּדׁשּו ה' ֶאל ַהִּנָּגִׁשים ַהֹּכֲהִנים ְוַגם . 2

  ג, י ויקרא :ַאֲהֹרן ַוִּיֹּדם ֶאָּכֵבד ָהָעם ָכל ְּפֵני ְוַעל ֶאָּקֵדׁש ִּבְקֹרַבי ֵלאֹמר ה' ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר . 3

  מג, כט שמות :ִּבְכֹבִדי ְוִנְקַּדׁש ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָׁשָּמה ְוֹנַעְדִּתי . 4

  ז, לז תהלים :ְמִזּמֹות ֹעֶׂשה ְּבִאיׁש ַּדְרּכוֹ  ְּבַמְצִליחַ  ִּתְתַחר ַאל לוֹ  ְוִהְתחֹוֵללה' לַ  ּדֹום . 5

  ז, ג קהלת :ְלַדֵּבר ְוֵעת ַלֲחׁשֹות ֵעת ִלְתּפֹור ְוֵעת ִלְקרֹועַ  ֵעת . 6

  לו, סח תהלים :ֱא�ִהים ָּברּו� ָלָעם ְוַתֲעֻצמֹות ֹעז ֹנֵתן הּוא ִיְׂשָרֵאל ֵאל ִמִּמְקָּדֶׁשי� ֱא�ִהים נֹוָרא . 7

  כ, ח בראשית :ַּבִּמְזֵּבחַ  ֹע�ת ַוַּיַעל ַהָּטֹהר ָהעֹוף ּוִמֹּכל ַהְּטהֹוָרה ַהְּבֵהָמה ִמֹּכל ַוִּיַּקח ה'לַ  ִמְזֵּבחַ  ֹנחַ  ַוִּיֶבן . 8

 יט, ו בראשית :ִיְהיּו ּוְנֵקָבה ָזָכר ִאָּת� ְלַהֲחֹית ַהֵּתָבה ֶאל ָּתִביא ִמֹּכל ְׁשַנִים ָּבָׂשר ִמָּכל ָהַחי ּוִמָּכל . 9

  ג, ז בראשית : ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ֶזַרע ְלַחּיֹות ּוְנֵקָבה ָזָכר ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ַהָּׁשַמִים ֵמעֹוף ַּגם . 10

  טז, ז בראשית :ַּבֲעדוֹ  ה' ַוִּיְסֹּגר ֱא�ִהים ֹאתוֹ  ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ָּבָׂשר ִמָּכל ּוְנֵקָבה ָזָכר ְוַהָּבִאים . 11

  ד, ד בראשית :ִמְנָחתוֹ  ְוֶאל ֶהֶבל ֶאל ה' ַוִּיַׁשע ּוֵמֶחְלֵבֶהן ֹצאנוֹ  ִמְּבֹכרֹות הּוא ַגם ֵהִביא ְוֶהֶבל . 12

  טז, ד ש"שה :ְמָגָדיו ְּפִרי ְוֹיאַכל ְלַגּנוֹ  דֹוִדי ָיֹבא ְבָׂשָמיו ִיְּזלּו ַגִּני ָהִפיִחי ֵתיָמן ּובֹוִאי ָצפֹון עּוִרי . 13

  כה, י שמות :ֱא�ֵהינּו ַליֹקָוק ְוָעִׂשינּו ְוֹעלֹות ְזָבִחים ְּבָיֵדנּו ִּתֵּתן ַאָּתה ַּגם ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר . 14

  יב, יח שמות :ָהֱא�ִהים ִלְפֵני ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִעם ֶלֶחם ֶלֱאָכל ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְוֹכל ַאֲהֹרן ַוָּיֹבא ֵלא�ִהים ּוְזָבִחים ֹעָלה ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִיְתרוֹ  ַוִּיַּקח . 15

  א, יח שמות :ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה' הֹוִציא ִּכי ַעּמוֹ  ּוְלִיְׂשָרֵאל ְלֹמֶׁשה ֱא�ִהים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרוֹ  ַוִּיְׁשַמע . 16

  יג, יז שמות: ָחֶרב ְלִפי ַעּמוֹ  ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַּיֲח�ׁש . 17

  ט, כט תהלים :ָּכבֹוד ֹאֵמר ֻּכּלוֹ  ּוְבֵהיָכלוֹ  ְיָערֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ַאָּילֹות ְיחֹוֵלל ה' קֹול . 18

  י, כט תהלים :ְלעֹוָלם ֶמֶל� ה' ַוֵּיֶׁשב ָיָׁשב ַלַּמּבּול ה' . 19

  טז, סו ישעיהו: ה' ַחְלֵלי ְוַרּבּו ָּבָׂשר ָּכל ֶאת ּוְבַחְרּבוֹ  ִנְׁשָּפט ה' ָבֵאׁש ִּכי . 20

  יא, כט תהלים :ַבָּׁשלֹום ַעּמוֹ  ֶאת ְיָבֵר� ה' ִיֵּתן ְלַעּמוֹ  ֹעז ה' . 21

  א, ה יהושע: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמְּפֵני רּוחַ  עֹוד ָבם ָהָיה ְו�א ... ָהֱאֹמִרי ַמְלֵכי ָּכל ִכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי . 22

  יא, ב יהושע :ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ֱא�ִהים הּוא ֱא�ֵהיֶכם ה' ִּכי ִמְּפֵניֶכם ְּבִאיׁש רּוחַ  עֹוד ָקָמה ְו�א ְלָבֵבנּו ַוִּיַּמס ַוִּנְׁשַמע . 23

  ב, יז ויקרא :ֵלאֹמר ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר . 24

  כד, כד ב"שמו: ֲחִמִּׁשים ְׁשָקִלים ְּבֶכֶסף ַהָּבָקר ְוֶאת ַהֹּגֶרן ֶאת ָּדִוד ַוִּיֶקן ִחָּנם ֹעלֹות ֱא�ַהיה' לַ  ַאֲעֶלה ְו�א ִּבְמִחיר ֵמאֹוְת� ֶאְקֶנה ָקנוֹ  ִּכי �א ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר . 25

  כה, כא א"דהי: ֵמאֹות ֵׁשׁש ִמְׁשָקל ָזָהב ִׁשְקֵלי ַּבָּמקֹום ְלָאְרָנן ָּדִויד ַוִּיֵּתן . 26

  כב, כד ב"שמו :ָלֵעִצים ַהָּבָקר ּוְכֵלי ְוַהֹּמִרִּגים ָלֹעָלה ַהָּבָקר ְרֵאה ְּבֵעיָניו ַהּטֹוב ַהֶּמֶל� ֲאֹדִני ְוַיַעל ִיַּקח ָּדִוד ֶאל ֲאַרְוָנה ַוֹּיאֶמר . 27

  טו, מא ישעיהו :ָּתִׂשים ַּכֹּמץ ּוְגָבעֹות ְוָתֹדק ָהִרים ָּתדּוׁש ִּפיִפּיֹות ַּבַעל ָחָדׁש ָחרּוץ ְלמֹוַרג ַׂשְמִּתי� ִהֵּנה . 28

  יז, ב במדבר: ְלִדְגֵליֶהם ָידוֹ  ַעל ִאיׁש ִיָּסעּו ֵּכן ַיֲחנּו ַּכֲאֶׁשר ַהַּמֲחֹנת ְּבתֹו� ַהְלִוִּים ַמֲחֵנה מֹוֵעד ֹאֶהל ְוָנַסע . 29

  ג, ה במדבר :ְּבתֹוָכם ֹׁשֵכן ֲאִני ֲאֶׁשר ַמֲחֵניֶהם ֶאת ְיַטְּמאּו ְו�א ְּתַׁשְּלחּום ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ְּתַׁשֵּלחּו ְנֵקָבה ַעד ִמָּזָכר . 30

  מו, יג ויקרא: מֹוָׁשבוֹ  ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֵיֵׁשב ָּבָדד הּוא ָטֵמא ִיְטָמא ּבוֹ  ַהֶּנַגע ֲאֶׁשר ְיֵמי ָּכל . 31

  יג, כא שמות: ָׁשָּמה ָינּוס ֲאֶׁשר ָמקֹום ְל� ְוַׂשְמִּתי ְלָידוֹ  ִאָּנה ְוָהֱא�ִהים ָצָדה �א ַוֲאֶׁשר . 32

  כח, לה במדבר :ֲאֻחָּזתוֹ  ֶאֶרץ ֶאל ָהֹרֵצחַ  ָיׁשּוב ַהָּגֹדל ַהֹּכֵהן מֹות ְוַאֲחֵרי ַהָּגֹדל ַהֹּכֵהן מֹות ַעד ֵיֵׁשב ִמְקָלטוֹ  ְבִעיר ִּכי . 33

 

I 'משנה ד: status of עבודה before and after the משכן 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 כהנים 

i Locus: קדשי קדשים eaten within the curtains (of חצר המשכן); קדשים קלים eaten anywhere in מחנה ישראל 

II Story in בית מדרש of ר' חסדא 

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

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

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

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

1 Answer (to בכורות): it is a dispute among תנאים (whether כהנים took over at that point or only בהקמת המשכן) 

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

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

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

b ברייתא: until הקמת המשכן,  

i the עבודה was done by בכורות, anything could be brought – בהמה, חיה or עוף – male or female – תמימין or בעלי מום 

1 source (for  ועוףבהמה חיה ): per v. 8- בהמה includes חיה; all compared to עוף  no תמות וזכרות requirements 

(a) but: מחוסר אבר is out, as it is בקרבן העוף 

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

(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: אתך (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 – תמים – describes נח as “whole” 

i. Retort: perhaps תמים (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 אתך, what is the purpose of v. 10 (לחיות זרע)?  

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

 

ii but only "טהורין", not טמאין  

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

(a) Question: how would נח know? 

(b) Answer: per ר"ח – 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 שלמים 

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

(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 (עם ישראל) who know how to slaughter (even) in the south (שלמים) 

1. Counter: this is a reference to קבוץ גלויות (N and S) 

2 Challenge: v. 14  

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

3 Challenge: v. 15 

(a) Answer: יתרו arrived after שלמים ,מתן תורה were now operational 

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

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

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

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

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

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

 (vv. 22-23)  קריעת ים סוף he heard about :ר"א .3

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 שחוטי חוץ to בנ"י 

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 ר"א בן שמוע 

(ii) challenge: ר"א בן שמוע 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 מוריגים defined by v. 28 (“rolling plows”) 

III Analysis of end of קדשים קלים – משנה being eaten throughout מחנה ישראל 

a ר"ה: 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 רשב"י: they had a spot in wall of עזרת נשים 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 טמאים wouldn’t recognize diff. between מצורע & זב ,טמא מת (vv. 30-31) 

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

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


