
 

 

 

 

 

 ביום טוב  יחיד קרבנותקרבת ה

 , וכולהעולת ראיה ,הראשון .להקריב בכל רגל משלשה רגלים קרבנות נצטוו ישראל המסכת חגיגה ששלושמבואר ב: הקדמה
ִמים ב   " )שמות, משפטים, כג,יז; כי תשא, לד,כג( והוא שנאמר בה .כליל עָׁ ְּ לֹׁש פ  ךָׁ ׁשָׁ כו רְּ ל זְּ ֶאה כ ָׁ ה ֵירָׁ נָׁ ָׁ ם". "ׁש  י ֵריקָׁ נ  או  פָׁ לֹא ֵירָׁ  ,השני". וְּ

לֹׁש ")שמות משפטים כג,יד(  ועליו נאמר ,גשהיו מקריבין שלמים מן הבהמה לכבוד הח ,והוא .שלמי חגיגה ה ׁשָׁ נָׁ ָׁ ׁש  חֹג ִלי ב   ִלים ת ָׁ גָׁ ". רְּ
ִמים ")דברים, כי תבוא, כז,ז(  ועליו נאמר. שלמי שמחהונקראים  ,והוא להרבות בשמחת סעודה .כעין השני ,והשלישי לָׁ ת ָׁ ׁשְּ חְּ ב  זָׁ וְּ

מ   ש ָׁ ם וְּ ָׁ ת ָׁ ׁש  לְּ כ  אָׁ ֵני וְּ ת ָׁ ִלפְּ  1".ֱאלֶֹהיךָׁ  ה'חְּ

ואין סומכין עליהן  )ביום טוב, לפי שיש בהן אכילת אדם(אומרים: מביאין שלמים  ית שמאיב: משנה א'( )י"ט
)יחיד, שאין בה , אבל לא עולות (2)שהסמיכה אסורה משום שבות. שבכל כוחו היה סומך, והוה ליה משתמש בבעלי חיים

ֶכם" 3אכילת הדיוט, וכתיב ה לָׁ ש ֶ  וסומכין עליהן. ,אין שלמים ועולותאומרים: מביובית הלל   .", ולא לגבוה(ֵיעָׁ

ג דבית שמאי סברי " 4.חגיגה לסמוך, ועולת ראייה ליקרב אמר עולא: מחלוקת בשלמי ֶֹתם אֹתֹו ח  ג  ח   5ה'",ל  וְּ
, דברי )הואיל ואין זמנן היום כלל(סברי "לה'", כל דלה'. אבל נדרים ונדבות  ית הללאין, עולת ראייה לא. וב חגיגה
 .(6דיכול להביאן לאחר זמן ,עולות ל שכן)אפילו שלמים, וכין קריבין ביום טוב הכל א

: אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה, ולא בעצרת מפני שהוא יום דתניא)ומסיק דתנאי היא(  '(בט )י"
רבי אלעזר , וכו'. ועד()בחול המ . אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות(נדרים ונדבות אין קריבין ביום טוב קסבר) טוב

ברבי שמעון אומר: מביא אדם תודתו בחג הסוכות ויוצא בה ידי חובתו משום שמחה, ואין יוצא בה משום 
 חגיגה. 

  בחג המצות מפני חמץ שבה. פשיטא!אמר מר: אין מביאין תודה 

אין מביאין  קסבראמר רב אדא בריה דרב יצחק, ואמרי לה רב שמואל בר אבא: הכא בארבעה עשר עסקינן, ו
 קדשים לבית הפסול. 

נו תנא היי ,אימת? אילימא בחולו של מועד .ותרבי אלעזר ברבי שמעון אומר: מביא אדם תודתו בחג הסוכ
 נדרים ונדבות קריבין ביום טוב.  קמא. אלא ביום טוב, וקסבר

                                                
 הקדמת המאירי למשנה.. 1
לו שיהא סומך שהרי אפשר  ,ועוד .מחשש חתוך זמורה , רצה לומרמחשש לאואין עשה דוחה שבות הבא  ,ואף על פי שהסמיכה עשה . 2

 . מאירי.ואין בית שמאי חוששין לתכף לסמיכה שחיטה, עליהן מערב יום טוב
אכָׁ שמות, פר' בא, יב,טז: . 3 לָׁ ל  מְּ ֶכם כ ָׁ ֶיה לָׁ א קֶֹדׁש ִיהְּ רָׁ ִביִעי ִמקְּ ְּ ׁש  י ֹום ה  א קֶֹדׁש ו ב  רָׁ ִראׁשֹון ִמקְּ י ֹום הָׁ ל ו ב  כָׁ ֵכל לְּ ר ֵיאָׁ ךְּ ֲאׁשֶ ֶהם א  ה בָׁ ש ֶ ה לֹא ֵיעָׁ

ֶכםֶנפֶ  ה לָׁ ש ֶ ֹו ֵיעָׁ ד  ב   .ׁש הו א לְּ
בהבאתן מפני שהן חובת  ית שמאילא בסמיכתן, בשלמי חגיגה מודו במתניתין דמודו תרווייהו בשלמים להביא, ולא אפלוג בהו א . 4

גכדאמרינן בחגיגה, ט' א', מ" ,היום ֶֹתם אֹתֹו ח  ג  ח  בעולת ראייה נחלקו, וההיא הוא דקא שרו בית הלל  ,עולה שנחלקו אף בהבאתן". ווְּ
םמפני שהיא של יום טוב, דנפקא לן מ" י ֵריקָׁ נ  או  פָׁ לֹא ֵירָׁ  . רש"י. )שמות, פר' משפטים כג,טו(" וְּ

 .,מאכג , פרשת אמור,ויקרא. 5
לא יקריבנה בשאר הימים, ותנן עבר הרגל ולא חג אינו חייב דחגיגה וראייה יש להן תשלומין כל שבעה, שרו בה, שמא יאנס ו ע"גוא . 6

 מן דמשום האי טעמא שרו לה. רש"י.באחריותו. והכי מפרש בברייתא לק
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בחובה אינו בא ויוצא בה משום שמחה ואינו יוצא בה משום חגיגה. פשיטא! דבר שבחובה היא, וכל דבר ש
 אלא מן החולין! 

לא צריכא, דאף על גב דפריש. כדבעא מניה רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן: האומר הרי עלי תודה ואצא בה 
 מהו?  ,ידי חגיגה, הריני נזיר ואגלח ממעות מעשר שני

  7, נזיר ואינו מגלח.(גיגהבה ידי ח) ואינו יוצא (על התודה) אמר ליה: נדור )כ' א'(

 שיטות הראשונים

פסק כעולא, שלא נחלקו בית הלל על נדרים ונדבות שאין קריבין, וכבית  הרמב"ם: ן קרבין ביום טובנדרים ונדבות אי
בו ע  הלל, וכתב: " ן קָׁ מ  ֶהם זְּ ֵאין לָׁ ִפי ׁשֶ ה, לְּ אָׁ מְּ ט ֻּ לֹא ֶאת ה  ת וְּ ב ָׁ ׁש   ֹוִחין לֹא ֶאת ה  ם ד  ה ֵאינָׁ ֵמי ֲחִגיגָׁ לְּ ׁש  ה וְּ ִאי ָׁ ת רְּ נֹות עֹול  ב ְּ רְּ קָׁ  כ ְּ

ו ר; ׁשֶ  ב  צ ִ י ֹום ה  בֹות,  -ִאם ֵאינֹו חֹוֵגג ה  דָׁ נְּ ִרים ו  דָׁ יֹום טֹוב נְּ ִריִבין ב ְּ קְּ ֵאין מ  י ׁשֶ ִ ל פ  ף ע  א  ֹוִחין ֶאת יֹום טֹוב; וְּ ל ד  ר. ֲאבָׁ חָׁ מָׁ חֹוֵגג לְּ
א  בֹות ֶאל ָׁ דָׁ ִרים ו נְּ דָׁ ו  נְּ ֵאין ֵאל  ה, ׁשֶ חָׁ מְּ ֵמי ש ִ לְּ ׁש  ה וְּ ֵמי ֲחִגיגָׁ לְּ ׁש  ה וְּ ִאי ָׁ ת רְּ ִריִבין עֹול  קְּ   8."חֹובֹותמ 

ִרים ו  ", הרמב"ם: כתב ויוצא בה ידי חובתו משום שמחה דָׁ נְּ ה ב ִ חָׁ מְּ ֵמי ש ִ לְּ ת ׁש  ֵדי חֹוב  ֵאל יְּ רָׁ ִאין ִיש ְּ ר יֹוצְּ ש   עְּ מ  בֹות ו בְּ דָׁ נְּ
ה ֵהמָׁ ל ...ב ְּ כְּ ֲהֵרי אָׁ ֵני יי, ו  ר ִלפְּ ש ָׁ ת ב ָׁ ֲאִכיל  מֹח  ב   ה זֹו ִהיא ִלש ְּ וָׁ צְּ ִ מ  .ׁשֶ  9.."ו 

 

                                                
. לאו מילתא היא 'על מנת'הדר אמר  נתחייב, דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט, וכי 'הרי עלי'מן החולין, דכיון דאמר  ממעות מעשר אלא. 7

 י."רש
 .)הל' חגיגה, א,ח( מקורות: רמב"ם. 8
"ד בניסן, אם יוצא בה ידי חובת מחלוקת רמב"ם וראב"ד לגבי חגיגת י י נדר ונדבה שאכלם בחג, וכןלהשלמת הסוגיות בנושא שלמ. 9

 .()הל' חגיגה, ב,י מקורות: רמב"ם. בשיטות הראשונים שם" נתיבי הלכהע"א, ו"-חגיגה, ראה פסחים דפים ע'

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי יג
 י"ט| דף:  ב| פרק:  ביצהמסכת: 


