
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .כ ד� שקלי�
  ?מה יש לחוש לה ומה יעשה בה, בהמה כדלהל� שנמצאת מירושלי� ועד מגדל עדר

  
  נקבות  זכרי�  

  מקריבה לזבחי שלמי�  1מביא בדמיה ג� עולה  הושעיא רבה' לר
   מביאה עולה דאזלינ% בתר הרוב:א"להו  2יוחנ�' לר

  3 ממתי% שתומ� ומביא בדמיה ג� עולה:למסקנא
  מקריבה לזבחי שלמי�

  מקריבה לזבחי שלמי�  ד" דכ' הוא תנאי ב&מביאה עולה   זעירא' לר
  

  :שקלי� ד� כ
  ?כיצד אופי� את מנחת כה� גדול

  
ִפיֵני"כיצד דורשי� לתיבת   ?כיצד אופה   "#"?  

   שכבר היתה מטוגנת קצת&תאפינה נא   כ אופה"מטג% ואח  לרבי, יסא' לר
  4 שבשעת אפיה עדיי% נאה&ה תאפינה נא  כ מטג%"אופה ואח  דוסא' לר, אחא' לר

  
  ?ומני�, מהיכ� באה מנחתו, כה� גדול שמת ועדיי� לא מינו אחר תחתיו

  
  ?מני�  ?מהיכ� באה מנחתו  

  6"מבניו יעשה אותה"דכתיב   5מהיורשי�  יהודה' לר
  "חק עול�"דכתיב   משל ציבור  שמעו�' לר

  

                                                           
נו יוצא מבית הספק שמא ה� מ עדיי% אי"מ, דא� שנכו% שעולות באי� רק מ% הזכרי�', פי 1

ומביא אות% אחת בתורת עולה ואחת , ולכ% הדי% הוא שמחללה על שני בהמות אחרות, שלמי�
  .בתורת שלמי�

וכי , הרי עובר איסור, דאי' אפשר לחלל בהמה תמימה, הושעיא' יוחנ% הוקשה לו על שיטת ר' ר 2
 ".חטא כדי שיזכה חבר'"יאמרו לו לאד� 

כיו% שהולכי� אחר , יוחנ% שגבי זכרי� אי% להסתפק בשלמי�' בדעת ר' בתחילה אמרה הגמ 3
אי% "וכי , מקשה על זה' אול� הגמ. ורוב בהמות זכרי� קרבי� לעולה ולא לשלמי�, הרוב

, שאי% לנו כא% רוב מכריע שזכרי� ה� לעולות, כלומר, "השלמי� באי% מ% הזכרי� ומ% הנקבות
יוחנ% ' רדברי את ' ולכ% מפרשת הגמ.  מ% הזכרי� כמו שבאי� מ% הנקבותכיו% שהשלמי� באי�

  .ומביא עולה ושלמי�, שממתי% עד שיהיה בה מו� ואז מחללה על שתי בהמות, באופ% אחר
דהרי היא משחירה קצת  &כי א� מטג% אותה כבר אינה נאה , וזה מורה שלא יטג% אותה קוד� 4

 .מהטיגו%
 .אלא מביא אותה שלמה בבת אחת, ג"ו הכהואינו מביאה לחצאי% כמ 5
יהודה דורש תיבות ' ר, "ְוַה<ֵֹה% ַהָ>ִ;יַח 9ְַח9ָיו ִמ7ָָניו ַיֲע4ֶה אָֹת1 ָחק ע0ָל�" )טו:ויקרא ו(כתיב  6
" חק עול�"שמעו% בסמו' דורש מתיבות ' ואילו ר. שהיא באה מהיורשי�" מבניו יעשה אותה"

 .ה� יביאו אותה ש& דהיינו הציבור &ו שקאי על מי שהברית כרותה ל


