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12.1.4 

6a (ב"ש אומרים)  7b (עם כל זכורך) 

 :ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתםה' לַ  ֹעָלה ְהיּויִ  ְׁשָנִים ְוֵאיִלם ֶאָחד ָּבָקר ֶּבן ּוַפר ָׁשָנה ְּבֵני ְּתִמיִמם ְּכָבִׂשים ִׁשְבַעת ַהֶּלֶחם ַעל ְוִהְקַרְבֶּתם .1
 יט-יח פסוק כג פרק ויקרא :ְׁשָלִמים ְלֶזַבח ָׁשָנה ְּבֵני ְכָבִׂשים ּוְׁשֵני ְלַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים ְׂשִעיר ַוֲעִׂשיֶתם

  ה פסוק כד פרק שמות :ָּפִרים ה'לַ  ְׁשָלִמים ְזָבִחים ְזְּבחּוַוּיִ  ֹע�ת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח .2
 ֶזַבח ְּבַקר ְוֹכל :ְלַחָּטאת ָעָׂשר ְׁשֵנים ִעִּזים ּוְׂשִעיֵרי ּוִמְנָחָתם ָעָׂשר ְׁשֵנים ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ָעָׂשר ְׁשֵנים ֵאיִלם ָּפִרים ָעָׂשר ְׁשֵנים ָלֹעָלה ַהָּבָקר ָּכל .3

 פח- פז:ז במדבר :ֹאתוֹ  ִהָּמַׁשח ַאֲחֵרי ַהִּמְזֵּבחַ  ֲחנַֻּכת ֹזאת ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ֵאיִלם ָּפִרים ְוַאְרָּבָעה ֶעְׂשִרים יםַהְּׁשָלמִ 
  ו סוקפ כח פרק במדבר :ה'לַ  ִאֶּׁשה ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִסיַני ְּבַהר ָהֲעֻׂשָיה ָּתִמיד ֹעַלת .4
  כה פסוק ה פרק עמוס :ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַבִּמְדָּבר ִלי ִהַּגְׁשֶּתם ּוִמְנָחה ַהְּזָבִחים .5
  טו:כג שמות :ֵריָקם ָפַני ֵיָראּו אְו� ִמִּמְצָרִים ָיָצאתָ  בוֹ  ִּכי ָהָאִביב ֹחֶדׁש ְלמֹוֵעד ִצִּויִת� ַּכֲאֶׁשר ַמּצֹות ֹּתאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ִּתְׁשֹמר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת .6
  יז פסוק כה פרק משלי :ּוְׂשֵנֶא� ִיְׂשָּבֲע� ֶּפן ֵרֶע� ִמֵּבית ַרְגְל� ֹהַקר .7
  יג פסוק סו פרק תהלים :ְנָדָרי ְל� ֲאַׁשֵּלם ְבעֹולֹות ֵביְת� ָאבֹוא .8

  טז פסוק טז פרק דברים :ֵריָקם ה' ְּפֵני ֶאת ֵיָרֶאה ְו�א...ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום �ֶהי�אֱ  ה' ְּפֵני ֶאת ְזכּוְר� ָכל ֵיָרֶאה ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש .9

 

I. Analysis of 'משנה ב – dispute between ב"ש/ב"ה re: minimal outlay for ראייה וחגיגה respectively 

a. ברייתא presenting explicit arguments in favor of positions 

i. ב"ש (מעה 2 for מעה 1 ,ראייה for חגיגה) 

1. exclusively given to 'ה 

2. on שבועות (only model for public שלמים), עולות outnumber שלמים (v. 1) 

ii. ב"ה (מעה 1 for מעה 2 ,ראייה for חגיגה) 

1. was brought (unlike ראייה) before מתן תורה (v. 2) 

2. the donations of the נשיאים (v. 3) included more (204)שלמים than (36) עולות 

iii. counters:  

  ב"ה .1

a. (to #1ב"ש) – חגיגה is greater since it is devoured by both מזבח and donor 

b. (to #2 ב"ש) – no proof can be brought from קרבן צבור to קרבן יחיד 

 ב"ש .2

a. (to #1ב"ה) – ראייה was also brought before מ"ת (v. 2) (ב"ה – that was תמיד) 

b. (to #2ב"ה) – no proof can brought from a one-time offering 

 :אביי .3

a.  ב"ש, and ר"א maintain that v. 2 was an עולת ראייה (ר"א’s comment on v. 5) 

b. ב"ה, ר"ע וריה"ג maintain that v. 4 was an עולת תמיד 

i. ר"ע – comment on v. 4 

ii. ריה"ג – identifies uniqueness of חגיגה in existing לפני הדבור 

 (תיקו) ?שלמים or just עולות modify פרים s query about v. 2 – does’ר' חסדא .4

II. Dispute between ר' יוחנן ור"ל regarding לאו of לא יראו פני ריקם 

a. Premise: ראיון – פאה א:א has no minimal (מה"ת) שעור but מדרבנן – it has – but it has not ceiling 

i. First read of dispute: 

  no obligation to bring) מקדש no upper limit – vis-à-vis coming to – ר' יוחנן .1

each time) 

 every time you come, must) עולת ראייה no upper limit to bringing – ר"ל .2

bring) 

a. ר"ל challenges from ברייתות that indicate the לאו means קרבנות 

i. ר"י – referent is first day 

b. ר"י challenges from יראה::יראה; just as 'ה sees us “for free”, similarly 

our seeing 'ה is “free” 

ii. new read of dispute:  

  surplus offering not) מקדש no upper limit – vis-à-vis coming to – ר' יוחנן .1

accepted) 

a. proof – v. 7 

 (surplus offerings accepted) עולת ראייה no upper limit to bringing – ר"ל .2

a. v. 7 – refers to חטאות ואשמות; proper application is v. 8 


