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 לנוב ולגבעון באו

שילה, ונלקח הארון בסוף ימי עלי, באו  כשחרבה

ִוד ֹנֶבה ֶאל" לנוב, ]שנאמר ֲאִחיֶמֶלְך ַהֹכֵהן  ַויָּבֹא דָּ

ה ֶלֶחם...  ְדָך ֲחִמשָּ ה ַמה ֵיׁש ַתַחת יָּ ִדי  ְוַעתָּ ה ְביָּ ְתנָּ

ִוד ַויֹאֶמר ֵאין א. ַוַיַען ַהֹכֵהן ֶאת דָּ ֶלֶחם ֹחל  אֹו ַהִנְמצָּ

ִדי ִכי ִאם ֶלֶחם ֹקֶדׁש ֵיׁש הרי שבנוב ", ֶאל ַתַחת יָּ

השולחן והמזבח[, וכשחרבה נוב בימי שאול,  היו

ה ִלְזֹבַח  ַוֵיֶלְך" באו לגבעון, ]שנאמר, ַהֶמֶלְך ִגְבֹענָּ

ה ֶאֶלף ֹעלֹות ה ַהְגדֹולָּ מָּ ם ִכי ִהיא ַהבָּ ַיֲעֶלה ְׁשֹלֹמה  ׁשָּ

 "[.ַעל ַהִמְזֵבַח ַההּוא

אותו זמן שבין חורבן שילה לבניין המקדש  וכל

 כבזמן חזרו הבמות להיות מותרות בירושלים,

 שהיה אוהל מועד בגלגל.

ל " הבמות בגלגל,בעניין היתר  שנאמר ִאיׁש כָּ

אֶתם יו. ִכי לֹא בָּ ר ְבֵעינָּ ה  ַהיָּׁשָּ ה ֶאל ַהְמנּוחָּ תָּ ַעד עָּ

ה  כלומר הבמות מותרות בגלגל, כי", ְוֶאל ַהַנֲחלָּ

עוד לא הגיעו למנוחה שזו שילה, ולנחלה שזו 

 ירושלים, ומכאן שכשהגיעו לכל אחד

מהמקומות הללו, נאסרו הבמות, אבל בין זו לזו, 

אחר  יו הבמות מותרות, ]שאם לא הותרו עודה

ה ֶאל " שילה, די היה לכתוב, תָּ אֶתם ַעד עָּ ִכי לֹא בָּ

ה ונדע, שמשילה ולהבא אין לבמות ", ַהְמנּוחָּ

 היתר[.

אותו הזמן שהיתה הבמה הגדולה בנוב  וכל

 קדשי קדשים היו נאכלים לפנים מן וגבעון

 .הקלעים

 ,י ישראלקדשים קלים היו נאכלים בכל ער אבל

בכל מקום ניתן היה לעשות במה ולהקריב  שכן

 קדשים קלים.

 :מקום אכילת מעשר שני ולעניין

שאינו טעון הבאה לנוב וגבעון אלא נאכל  יש דעה

 .בכל ערי ישראל

ם" מתחילה רצו לומר שהטעם לכך כי נאמר - " ׁשָּ

ם" במעשר שני ונאמר בארון ללמוד בגזרה " ׁשָּ

 למקדש תלויה במקוםשווה, שהבאת מעשר שני 

הארון, ולא במקום המזבח, ובנוב בגבעון היה 

 המזבח, אבל לא היה הארון, ]שהיה בקרית

יערים ובעיר דוד[. אולם דחו זאת כי אם כן נלמד 

 בהם בגזרה שווה זו שגם פסח וקדשים שנאמר

ם"  לא יקרבו בנוב וגבעון ואי אפשר לומר כן." ׁשָּ

מעון האומר ומסקנה שדעה זו היא דעת רבי ש -

 שאף בבמה גדולה לא קרבו חובות שאין זמנם

קבוע כמעשר בהמה ומעשר דגן הוקש למעשר 

 בהמה ללמד שגם הוא אינו טעון הבאה לנוב

 וגבעון.

מעשר שני היה נאכל בנוב , לדעת חכמים אבל

פי שהוא טעון הבאה לבירה  ואף על. וגבעון

ם ִלְפֵני ה'" ]=מקדש[, שנאמר,  ַוֲאַכְלֶתם ׁשָּ

כי מכל מקום, גם נוב וגבעון קרויים ", לאֵֹקיֶכם

בירות הן, )א(  בירה, כמו ששנה רב יוסף, שלש

  שילה )ב( ונוב וגבעון )ג( ובית עולמים.

 

 לירושלים באו

נאסרו  ובנו את המקדש בירושלים, כשבאו

י" שנאמר בעניין היתר הבמות,, הבמות  לֹא כִּ

נּוָחה  ַעד ָבאֶתם ֶאל ַהַנֲחָלהָעָתה ֶאל ַהמְּ אבל ", וְּ

 כשבאו לירושלים, נאסרו הבמות.

קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים.  קדשי

וקדשים קלים ומעשר שני נאכלים בכל ירושלים 

 החומה של ירושלים. לפנים מן

אֶתם ַעד " חכמים בביאור הכתוב, ונחלקו ִכי לֹא בָּ

ה ְוֶאל ה ֶאל ַהְמנּוחָּ תָּ ה עָּ  ":ַהַנֲחלָּ

נּוָחה" – ודהרבי יה לדעת " ַנֲחָלה"ו. זו שילה" מְּ

ה ִלי " וכן נאמר על ירושלים,, ]זו ירושלים ְיתָּ הָּ

ַער ִתי ְכַאְרֵיה ַביָּ בּועַ ", "ַנֲחלָּ ִתי ִלי ַהַעִיט  ַהַעִיט צָּ ַנֲחלָּ



 

ֶליהָּ  ִביב עָּ  "[.סָּ

נּוָחה" – רבי שמעון לדעת וכן , ]זו ירושלים" מְּ

ִתי עֲ " נאמר על ירושלים ֵדי ַעד ֹפה ֵאֵׁשב זֹאת ְמנּוחָּ

ב לֹו", "ִאִּוִתיהָּ  ִכי ּה ְלמֹוׁשָּ ַחר ה' ְבִציֹון ִאּוָּ "[. ִכי בָּ

והקדים את ירושלים לשילה . ]זו שילה" ַנֲחָלה"ו

שבגלגל הבמות מותרות כי לא זו בלבד  לומר

שאל ירושלים לא באו אלא אף לשילה עוד לא 

 באו[.

בשילה ולשני התנאים הללו, נאסרו הבמות  -

אחר  ובירושלים, והותרו בגלגל ובנוב וגבעון, אבל

 חורבן ירושלים לא הותרו עוד.

, זו וזו שילה – תנא דבי רבי ישמעאל לדעת

מנוחה ונחלה, כי נחו בה מהכיבוש, ובה  ונקראת

ֶהם " החלו לחלק את הנחלות כמו שנאמר ַוַיְׁשֵלְך לָּ

ל ְבִׁשֹלה ִלְפֵני ה' ַויְ  ַע גֹורָּ ַע ֶאת  ַחֶלקְיהֹוׁשֻׁ ם ְיהֹוׁשֻׁ ׁשָּ

ם ֵאל ְכַמְחְלֹקתָּ ֶרץ ִלְבֵני ִיְשרָּ אָּ כל  ולדעה זו". הָּ

מקום קדש לשעתו בלבד ולכן אחר שחרבה שילה 

ירושלים  הותרו הבמות וכמו כן אחר שחרבה

 הותרו הבמות.

. זו וזו ירושלים – רבי שמעון בן יוחי ולדעת

 שנאמרונקראת מנוחה ונחלה, כי בה נח הארון, 

והיא מנוחת עולמים. ולדעה ", ויהי כנוח הארון"

  .זו עד שנבנה הבית לא נאסרו הבמות

 

ַקח" ים  ַויִּ זִּ י ָהעִּ דִּ  ָמנֹוַח ֶאת גְּ

ָחה ַוַיַעל ַעל ַהּצּור ַלה' נְּ ֶאת ַהמִּ  "וְּ

הכל היו מותרים  –רבי שמעון בר יוחי  לדעת

 להקריב אז בבמה, כי לא נאסרו הבמות עד בניין

 לים.ירוש

מנוח עשה כן מחמת  –החכמים האחרים  ולדעת

הוראת שעה, אבל באמת אותה שעה היו הבמות 

 אסורות.

 

 כללות בשחוטי חוץ ארבעה

כל הקדשים שהקדישם בשעת איסור : כלל א

הבמות, והקריבם בשעת איסור הבמות מבחוץ, 

וחייבים   בעשה )ב( ולא תעשה )ג( הרי אלו )א(

 בפרק השוחט והמעלה[.שנתבאר  פי] עליו כרת

הקדישם בשעת היתר הבמות. והקריבם : כלל ב

בשעת איסור הבמות בחוץ, הרי אלו )א( בעשה )ב( 

פי . ]תעשה. אבל אין חייבים עליהן כרת ולא

  ו[."בדף ק שנתבאר בפרק השוחט והמעלה

הקדישם בשעת איסור הבמות, והקריבם : כלל ג

יטל בשעת היתר הבמות, הרי אלו )א( בעשה ]שב

 לה'[. ואין בהם איסור לא תעשה. הבאה

הקדישם בשעת היתר הבמות, והקריבם : כלל ד

 בשעת היתר הבמות, הרי זה פטור מכלום.

 

 יחיד שהוקדשו למשכן קדשי

בזמן היתר הבמות, קדשי יחיד שהוקדשו  גם

קרבו  אם, ובדיעבד. יקרבו במשכן למשכן,

מפרשת שחוטי חוץ[. ] המקריב פטור, בבמה

כאשר נדרת " נאמר, אסור לעשות כן כי]אבל 

 "[.תשמר ועשית

פירש מן הסתם הם עומדים להקרבה  ואם לא

 בבמה ויקריבם בבמה לכתחילה.

 

 שבין במת ציבור לבמת יחיד דברים

ַמְך" שנאמר, סמיכה. א ולא בבמת ". ִלְפֵני ה'. ְוסָּ

 יחיד.

ַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך " שנאמר,, שחיטת צפון. ב ְוׁשָּ

ה ֹפנָּ  ולא בבמת יחיד.". ִלְפֵני ה' ַהִמְזֵבַח צָּ

ְרקּו ֶאת " שנאמר,, מתן שתים שהן ארבע. ג ְוזָּ

ם ַעל ַהִמְזֵבחַ  ִביב ֲאֶׁשר ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַהדָּ ולא ". סָּ

 בבמת יחיד.

ה ִלְפֵני ה'" שנאמר, תנופת מנחות. ד ִניף ְתנּופָּ ". ְלהָּ

 יחיד. ולא בבמת

 שנאמר, מזרחית דרומית הגשת מנחות לקרן. ה

ּה ֶאל" ּה " י גורס"ורש" ]ַהִמְזֵבחַ  ְוִהִגיׁשָּ ַהְקֵרב ֹאתָּ

המזבח "[. ה' ֶאל ְפֵני ַהִמְזֵבחַ  ְבֵני ַאֲהֹרן ִלְפֵני

אין  המיוחד ולא במת יחיד. ולדעת רבי יהודה,

מנחה קרבה בבמה כלל, שנאמר בעניין שחוטי 

ְבחּו ִזְבֵחי" חוץ, ִמים ְוזָּ ם ְׁשלָּ ללמד ", ַלה' אֹותָּ

 שדווקא בהמות קרבו בבמה, אבל לא מנחות ולא



 

  עופות.

ם ַעל ִמְזַבח " שנאמר, כהונה. ו ַרק ַהֹכֵהן ֶאת ַהדָּ ְוזָּ

ולא רק הוא בבמת יחיד. ]אבל כהן מקריב ". ה'

 בה כאחרים[.

ֵרת ַבֹקֶדׁש" שנאמר, בגדי כהונה. ז ולא ". ְלׁשָּ

 בבמת יחיד.

ם" שנאמר, כלי שרת. ח ְרתּו בָּ ֵרת ֲאֶׁשר ְיׁשָּ  ְכֵלי ַהשָּ

 ולא בבמת יחיד.". ַבֹקֶדׁש

כלומר הקרבה לשם ריח ניחוח[, ] ריח ניחוח. ט

 ".ַלה' ֵריַח ִניחֹוחַ " שנאמר

 בין עליונים לתחתונים, שנאמר מחיצה בדמים. י

ֶרֶׁשת ַעד" ה הָּ ְיתָּ  ולא בבמת יחיד.". ֲחִצי ַהִמְזֵבחַ  ְוהָּ

ם ֶאל " שנאמר, רחיצת ידים ורגלים. יא תָּ ְרבָּ ּוְבקָּ

צּו ַהִמְזֵבחַ   ולא בבמת יחיד.". ִיְרחָּ

נזכר לפני ה' שהכוונה למשכן או המזבח  בכולם

 שהכוונה למזבח המיוחד ואין הבמה בכלל זה.

 

 שהוקדשו לבמה קטנה  קדשים

 ולבסוף קרבו בגדולה

דינם כדין קדשי במה גדולה, ויש  –ראשון  ללשון

  לתת דמים עליונים למעלה ותחתונים למטה.

דינם כדין קדשי במה קטנה, ואין  –שני  וללשון

 בהם חילוק בין מתנה למעלה או למטה.

עולת במת יחיד שהכניסה  –רבי אלעזר  ולדעת

לפנים, אף אחר שחיטה, קלטוה מחיצות, שיהיו 

 דיני הקרבתה כעולת במת ציבור. כל

כל זמן שהיא  זירא נסתפק האם כן דינה ורבי

בפנים, או אף אם חזר והוציאה, מאחר שנכנסה 

 אחת, קלוטה ועומדת היא להיעשות בפנים. פעם

 

 דף ק"כ

 

 קדשים שנשחטו בדרום קדשי

קדשים שנשחטו בדרום, פסולים הם, ומכל  קדשי

מקום שחיטתם מועילה להוציא אותם מידי 

  מעילה.

רבה, אפילו עלו למזבח ירדו. ולדעת רב  ולדעת

 וסף, אם עלו לא ירדו. ורבי ינאי נסתפק בזה.י

 

 בבמת יחיד בלילה קרבן

ושמואל נחלקו, האם קרבן הנשחט בבמת  רב

 יחיד בלילה פסול או לא.

 

 וניתוח בבמת יחיד הפשט

ורבי יוחנן נחלקו, האם עולת במת יחיד  רב

 טעונה הפשט וניתוח. ותניא כוותיה דרבי יוחנן,

 האומר טעונה הפשט וניתוח.

 

 שבין במה גדולה לבמה קטנה דברים

קרן )ב( וכבש )ג( ויסוד )ד( וריבוע )ה( כיור  א()

 וכנו )ו( חזה ושוק.

 

 ששווה במה גדולה לבמה קטנה דברים

שחיטה ]ולכאורה הוא הדין לשאר עבודות[.  א()

 )ב( הפשט וניתוח העולה. )ג( דם מתיר כשנזרק

כהלכתו. )ד( דם מפגל כשנזרק במחשבת חוץ 

אכילת  ו. )ה( מומים פוסלים את הקרבן. )ו(לזמנ

 הקרבן בזמן האמור בתורה.

 מסכת זבחים וכל פרת חטאת פרק סליק

 ה' כי טוב כי לעולם חסדו הודו
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