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  .ו �ד חגיגה

  ?ומה הוא, הא� נאמר שיעור לקרבנות עולת ראייה ושלמי חגיגה

  

  ?הא� נאמר שיעור    ?מה הוא השיעור

 שלמי חגיגה  עולת ראייה

  מעה כס�  שתי כס�   מדרבנ� כ�,מדאורייתא לא  בית שמאיל

  שתי כס�  מעה כס�   מדרבנ� כ�,מדאורייתא לא  בית הללל

  

  ?� הדיבור קודשקרבוקרבנות מצאנו איזה 

  

  שלמי�  עולה  

עולת ראייהקרבה   לבית שמאי
1

  קרבו  

  קרבו  עולת תמידקרב   לבית הלל
  

  : ו ד�חגיגה

  ?)א"להו(מ לגבי עולה "ומה באהל מועד ומה נפ, מה נאמר בסיני

  

  מ לגבי עולה"הנפ  באהל מועד  בסיני  

כללות  ישמעאל' לר
2

עולת ראייה קרבה בסיני  פרטות  
3

  

  עולת תמיד קרבה בסיני  חזר על הכל  פרטותכללות ו  עקיבא' לר

  

  ?ואיזה לא, חגיגה ושמחה, ראייה:  בקרבנות הרגלישנ�איזה מ� הדברי� דלהל� 
  

  נוהג באנשי� ונשי�  היתה לפני הדיבור  עולה כולה כליל  

  אי� בה  אי� בה  יש בה  עולת ראייה

  אי� בה  יש בה  אי� בה  שלמי חגיגה

  יש בה  אי� בה  אי� בה  שלמי שמחה
  

                                                           

ונחלקו , " ָ�ִרי�'הַוִ�ְ�ַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ַוַ�ֲעל� עֹלֹת ַוִ�ְזְ�ח� ְזָבִחי� ְ�ָלִמי� ַל) "ה:שמות כד(דכתיב  1
 #כ אי$ ראיה שעולת ראייה קרבה קוד� הדיבור " וא# א� היא עולת תמיד , ה מה היא העולה"ש וב"ב

  .ש" וכדעת ב# או מיירי בעולת ראייה, ה"וכדעת ב
 ולא פירש ,"מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותי& ואת שלמי&"כגו$ בהקרבת הקרבנות נאמר  2

 .דפרטי� אלו נתפרשו רק באהל מועד, והפשט וניתוח של עולות והקרבת אימורי שלמי�,  מת$ דמיה$דיני

שודאי לא קרב קוד� , הסובר שנאמרו בסיני רק כללותישמעאל ' א לדייק מדברי ר"בהו' סברה הגמ 3
". מי איכא מידי דמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסו/ בעי הפשט וניתוח"ד, הדיבור עולת תמיד

שתחילה  יתכ$ לכ& לא, פ הדיבור שנתחייבו לעשותה"דכיו$ שעולה זו שהיא חובת דורות נהגה ע, י"ופירש
ל שיש "י,  א� הקריבו עולת ראייה מעצמ�ורק , בהפשט וניתוחתעשה בלא הפשט וניתוח ולבסו/ דוקא

דכיו$ שעיקר מצות הפשט נאמרה בעולת , פירשו) ה מי"בד(' ותוס. כ"שינוי בקרב$ מקוד� שנצטוו בו לאח
, ג דאליבא דאמת דטעונה הפשט"כ בעולת ראייה דאע"משא, כ לא יתכ$ שיהיה בה שינוי זה"א, התמיד

אכ$ למסקנא . ה הפשט לא איכפת ל$ א� היה בה שינוי זה בי$ מעיקרא לבסו/מ כיו$ שלא כתוב בגופ"מ
,  שמעיקרא לא בעי הפשט וניתוח ולבסו/ בעיזהיוסי הגלילי שיתכ$ שיהיה חילוק ' מדברי ר' הוכיחה הגמ

  .ישמעאל יכול לסבור שעולה שקרבה בסיני היא עולת תמיד' כ ג� ר"וא


