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28.14.7 

119a  [משנה ז'] באו לנוב וגבעון( ) 120b (סיום המסכת) 

  ט, יב דברים :ָל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ַהַּנֲחָלה ְוֶאל ַהְּמנּוָחה ֶאל ָעָּתה ַעד ָבאֶתם �א ִּכי . 1

  ח, יב ירמיהו :ְׂשֵנאִתיהָ  ֵּכן ַעל ְּבקֹוָלּה ָעַלי ָנְתָנה ַבָּיַער ְּכַאְרֵיה ַנֲחָלִתי ִּלי ָהְיָתה . 2

  ט, יב ירמיהו :ְלָאְכָלה ֵהָתיּו ַהָּׂשֶדה ַחַּית ָּכל ִאְספּו ְלכּו ָעֶליהָ  ָסִביב ַהַעִיט ִלי ַנֲחָלִתי ָצבּועַ  ַהַעִיט . 3

  יד, קלב תהלים :ִאִּוִתיהָ  ִּכי ֵאֵׁשב ֹּפה ַעד ֲעֵדי ְמנּוָחִתי ֹזאת . 4

  יג, קלב תהלים :לוֹ  ְלמֹוָׁשב ִאָּוּה ְּבִצּיֹון ה' ָבַחר ִּכי . 5

  י, יח יהושע: ְּכַמְחְלֹקָתם ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ָהָאֶרץ ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ָׁשם ַוְיַחֶּלק ה' ִלְפֵני ְּבִׁש�ה ּגֹוָרל ְיהֹוֻׁשעַ  ָלֶהם ַוַּיְׁשֵל� . 6

  יט, יג שופטים :ֹרִאים ְוִאְׁשּתוֹ  ּוָמנֹוחַ  ַלֲעׂשֹות ּוַמְפִלא ה'לַ  ַהּצּור ַעל ַוַּיַעל ַהִּמְנָחה ְוֶאת ָהִעִּזים ְּגִדי ֶאת ָמנֹוחַ  ַוִּיַּקח . 7

  ח, יז ויקרא :ָזַבח אוֹ  ֹעָלה ַיֲעֶלה ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ָיגּור ֲאֶׁשר ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבית ִאיׁש ִאיׁש ֹּתאַמר ַוֲאֵלֶהם . 8

  ד, א ויקרא :ָעָליו ְלַכֵּפר לוֹ  ְוִנְרָצה ָהֹעָלה ֹראׁש ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ� . 9

  ה, א ויקרא :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֲאֶׁשר ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּדם ֶאת ְוָזְרקּו ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוִהְקִריבּו ה' ִלְפֵני ַהָּבָקר ֶּבן ֶאת ְוָׁשַחט . 10

  טו, י ויקרא :ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר עֹוָלם ְלָחק ִאְּת� ּוְלָבֶני� ְל� ְוָהָיה ה' ִלְפֵני ְּתנּוָפה ְלָהִניף ָיִביאּו ַהֲחָלִבים ִאֵּׁשי ַעל ַהְּתנּוָפה ַוֲחֵזה ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק . 11

  ח, ב ויקרא :ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוִהִּגיָׁשּה ַהֹּכֵהן ֶאל ְוִהְקִריָבּה ה'לַ  ֵמֵאֶּלה ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ַהִּמְנָחה ֶאת ְוֵהֵבאתָ  . 12

  ה, יז ויקרא: אֹוָתם ה'לַ  ְׁשָלִמים ִזְבֵחי ְוָזְבחּו ַהֹּכֵהן ֶאל מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ה'לַ  ֶוֱהִביֻאם ַהָּׂשֶדה ְּפֵני ַעל ֹזְבִחים ֵהם ֲאֶׁשר ִזְבֵחיֶהם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיִביאּו ֲאֶׁשר ְלַמַען . 13

  ו, יז ויקרא :ַליֹקָוק ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ַהֵחֶלב ְוִהְקִטיר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ה' ִמְזַּבח ַעל ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָזַרק . 14

  מג, כח שמות: ַאֲחָריו ּוְלַזְרעוֹ  לוֹ  עֹוָלם ֻחַּקת ָוֵמתּו ָעֹון ִיְׂשאּו ְו�א ַּבֹּקֶדׁש ְלָׁשֵרת ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְבִגְׁשָּתם אוֹ  מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ְּבֹבָאם ָּבָניו ְוַעל ַאֲהֹרן ַעל ְוָהיּו . 15

  יב, ד במדבר :ַהּמֹוט ַעל ְוָנְתנּו ָּתַחׁש עֹור ְּבִמְכֵסה אֹוָתם ְוִכּסּו ְּתֵכֶלת ֶּבֶגד ֶאל ְוָנְתנּו ַּבֹּקֶדׁש ָבם ְיָׁשְרתּו ֲאֶׁשר ַהָּׁשֵרת ְּכֵלי ָּכל ֶאת ְוָלְקחּו . 16

  ט, א ויקרא: ה'לַ  ִניחֹוחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה ַהֹּכל ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִטיר ַּבָּמִים ִיְרַחץ ּוְכָרָעיו ְוִקְרּבוֹ  . 17

  ה, כז שמות :ַהִּמְזֵּבחַ  ֲחִצי ַעד ָהֶרֶׁשת ְוָהְיָתה ִמְּלָמָּטה ַהִּמְזֵּבחַ  ַּכְרֹּכב ַּתַחת ֹאָתּה ְוָנַתָּתה . 18

  לב, מ שמות: ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ִיְרָחצּו ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ּוְבָקְרָבָתם מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ְּבֹבָאם . 19

  לג, יד א"שמו :ְּגדֹוָלה ֶאֶבן ַהּיֹום ֵאַלי ֹּגּלּו ְּבַגְדֶּתם ַוֹּיאֶמר ַהָּדם ַעל ֶלֱאֹכל ה'לַ  ֹחִטאים ָהָעם ִהֵּנה ֵלאֹמר ְלָׁשאּול ַוַּיִּגידּו . 20

  לד, יד א"שמו :ָׁשם ַוִּיְׁשֲחטּו ַהַּלְיָלה ְבָידוֹ  ׁשֹורוֹ  ִאיׁש ָהָעם ָכל ַוַּיִּגׁשּו ַהָּדם ֶאל ֶלֱאֹכלה' לַ  ֶתֶחְטאּו ְו�א ַוֲאַכְלֶּתם ָּבֶזה ּוְׁשַחְטֶּתם ְׂשֵיהּו ְוִאיׁש ׁשֹורוֹ  ִאיׁש ֵאַלי ַהִּגיׁשּו ָלֶהם ַוֲאַמְרֶּתם ָבָעם ֻּפצּו ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר . 21

  יא, ז ויקרא :ה'ל ַיְקִריב ֲאֶׁשר ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח ּתֹוַרת ְוֹזאת . 22

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

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

b Loci: קדשי קדשים are eaten inside of curtains; קדשים קלים anywhere  

i Note: no mention of מע"ש 

1 Explaanation (ר' יוחנן): per שם::שם – if no ארון, no מע"ש 

2 Challenge (ר"ל): if so, should be no פסחים either (also eaten "שם") 

(a) Answer: follows ר"ש, who allows for פסח, but not חובות שאין קבוע להם זמן  מעשר דגן::מעשר בהמה 

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

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

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

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

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

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

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

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 (תנא דבי ר"י): ת"ק holds both are רשב"י ;שילה – both are ירושלים 

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

2 Clarification of terms: 

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

(b) "שר  ארון is resting place of the מנוחה ;permanent holding – נחלה is ירושלים :

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

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

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

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

III 'משנה ט: three levels of liability for שחוטי חוץ 

a If: he sanctified them and offered them during time of איסור במות – violates ל"ת ,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 ל"ת – no כרת 

i ר' כהנא: only true re: שחוטי חוץ, but per ואליהם תאמר (v. 8) – there is כרת for העלאה here 

1 Challenge (רבה): it doesn’t say ועליהם (regarding those – שחוטי חוץ); plus רשב"י’s clear presentation of the four 

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

(a) Conclusion:  ר' כהנא 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 קרבן was designated for הקרבה at the  "משכן" (i.e. במת צבור), it must be brought there 

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

ii But: קרבנות יחיד are offered at במה קטנה 

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

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

b Distinctions: במת צבור has requirements of: 

i סמיכה: v. 9 

ii צפון: v. 10 

iii מתן סביב: v. 10 

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

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

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

v כיהון: v. 14 

vi בגדי שרת:v. 15 

vii כלי שרת:  v. 16 

viii ריח ניחוח: v. 17 

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

קטנהקדשי במה  this only applies to :(version 1) רב"ח 1  offered there; but if offered at במה גדולה – require חצוי 

(a) Challenge: תרומת לחמי תודה (and חו"ש) only apply to קדשי במה גדולה  location doesn’t define, קדש does 

(b) Answer: read בבמה גדולה  location defines 

גדולהקדשי במה  only applies to :(version 2) רב"ח 2  offered there, but קדשי במה קטנה, offered anywhere, don’t need 

(a) Proposal: support from above-mentioned ברייתא 

(b) Rejection: could be read as “at במה קטנה” not “of במה קטנה”  

3 Note: this is at odds with ר"א, who ruled that an עולת במה קטנה that was brought into precinct of במה גדולה – 

the מחיצות “ensnare” it and it becomes fit for במה גדולה (only)  

(a) Question (ר' זירא): 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 רבה/ר' יוסף in re: מעילה א:א: 

1. If: קדשי קדשים that were מעילה – נשחט בדרום still applies 

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

b. הרב : not returned 

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

c. ר' יוסף: 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' יוסף (with opposing conclusions) was unclear to ר' ינאי: 

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 פיגול, נותר וטמא :קטנה 

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

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

i פסול: v. 20 is חולין, v. 21 is קדש 

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

b הפשט ונתוח: dispute רב/ר' יוחנן, disagreeing about application of ריה"ג’s report that עולה brought במדבר didn’t need הו"נ 

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

ii (ר' יוחנן) טעון: once it is required, required everywhere 

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

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

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

ii Block: ק"ו from עופות, where מום doesn’t invalidate but זמן does 

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

2 Answer: v. 22 – all שלמים are alike – זמן invalidates 








