
 

 

  

  

  

  איזה קרבנות מקריבים ביום טוב

(כדאמרינן. אלא , ואין סומכין עליהם (ביו"ט, שהם אכילת הדיוט)בית שמאי אומרים: מביאין שלמים : משנה (י"ז א')

תן שיכול להביא לאחר יו"ט. (באול לא עולות . אבסומך עליהם מערב יו"ט, ושוחטו ביו"ט. דלא בעינן תיכף לסמיכה שחיטה)

ה ָלֶכם" דכתיב   ועולות, וסומכין עליהם.  1אומרים: מביאין שלמים ובית הלל. ", לכם ולא לגבוה)הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ

(של קרבנות ראייה אומרים: יום טבוח  בית שמאי -שחל להיות בערב שבת  (חג שבועות)עצרת  ):משנה(המשך 

. ובית הלל אומרים: אין יום טבוח אחר השבת (שאינם קריבים לא ביו"ט ולא בשבת)ת אחר השב וחגיגה של יו"ט)

  . (שאינה דוחה שבת)שאם חלה להיות בשבת, שיום טבוח אחר השבת  (בית הלל). ומודים (ומותר להקריבם ביו"ט)

ומותרין בהספד  )2בבגדים נאים שלו(אין כהן גדול מתלבש בכליו  ביום ראשון) בשבת, ויום טבוח(וכשחל  ):משנה(המשך 

אחר  (חלה תמיד)האומרין עצרת  (צדוקים). שלא לקיים דברי (שלא נוהגים מנהגי יום טוב באחד בשבת) ובתענית

  השבת.

ּצֹות ּוְבַחג " 3ת שיש לה תשלומין כל שבעה? שנאמר,אושעיא: מניין לעצר אמר רבי אלעזר אמר רבי ַחג ַהּמַ ּבְ

ּכֹות ֻבעֹות ּוְבַחג ַהּסֻ ָ , מקיש חג השבועות לחג המצות; מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה, אף חג "ַהׁשּ

  השבועות יש לה תשלומין כל שבעה. 

מה חג המצות טעון לינה, אף חג  נא לחג הסוכות? לאקושי לחג המצות,למאי הלכתא כתביה רחמ (ומברר)

  . (במוצאי יו"ט, ליל חולו של מועד)הסוכות טעון לינה 

  ". ּבֶֹקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָֹהֶליךָ ּוָפִניָת בַ "מנלן? דכתיב  והתם (י"ז ב')

(חמישים  ימים, מנה (למוספין) דשווקדש ח (שלושים יום) רבה בר שמואל: אמרה תורה מנה ימים דתניתא שמע, 

  יה. אף עצרת למנוי ,(קדושתו באחד מהימים שמונה) וייודש למנו. מה ח(בקרבנותיו) וקדש עצרת יום)

  אף עצרת יום אחד! ,שהוא מונה)(מאלו  דש יום אחדודש, מה חומאי לאו גמר מח

רּו "דכתיב  ,והאמר אביי: מצוה למימני יומי !אטו עצרת, יומי מנינן שבועי לא מנינן? !אמר רבא: ותסברא? ְסּפְ תִּ

ים יֹום ִ ר ָלךְ ׁשִ "דכתיב  ,, ומצוה למימני שבועי"ֲחִמׁשּ ְסּפָ ֻבעֹת תִּ ַחג " ,(ראיה שמצוה למימני שבועי) . ועוד"ְבָעה ׁשָ

ֻבעֹות   4כתיב." ׁשָ

                                                
ביום טוב, משום שיש נדבות של שלמים שאינם לחובת היום, גם נדרים ומביאים לבית הלל יש מחלוקת אם במסכת ביצה (י"ט א')   . 1

  . אין קריביןנדרים ונדבות שומסקנת ההלכה, בהם אכילה לבעלים, או שרק שלמים לחובת היום הותרו. 
וקשה רש"י. וכתבו תוספות (ד"ה אין כהן), שלא בשעת עבודה. שלא יתנאה באותו יום טבוח, שיבינו הכל שאינו יו"ט. ובביתו ובשוק,   . 2

ונראה לו דבח'  !אפילו שאר אדם נמי ,מאי איריא כהן גדול ,ועוד !נאין למינקט בכלים, דהוה ליה נא לא משמעדליש ,חדא ,למורי

י לעבוד שלא יתראה אבל ביום טבוח לא היה לובשן כד ,שבימים טובים היה רגיל כהן גדול לעבוד בשביל כבוד היום .בגדים איירי

  . להיות יום טוב
  דברים, פר' ראה, טז,טז.   . 3
ן כַּ דברים, פר' ראה, טז,י:   . 4 תֵּ ר תִּ ת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאׁשֶ ֻבעֹות ַלה' ֱאלֶֹהיָך ִמסַּ יָת ַחג ׁשָ ר ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיךָ ְוָעׂשִ   .ֲאׁשֶ

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"ז| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  שיטות הראשונים

ְלֵמי ֲחִגיָגה ֵאיָנם ּדֹוִחין לֹא ֶאת הַ "כבית הלל,  הרמב"ם: כתב מביאין שלמים ועולות ה ְוׁשַ ת ְולֹא ֶאת עֹוַלת ְרִאּיָ ּבָ ַ ׁשּ

ְמָאה ְלֵמי ֲחִגיָגה ֲאָבל ּדֹוִחין ֶאת יוֹ ... ַהטֻּ ה ְוׁשַ יֹום טֹוב ְנָדִרים ּוְנָדבֹות, ַמְקִריִבין עֹוַלת ְרִאּיָ ֵאין ַמְקִריִבין ּבְ י ׁשֶ ם טֹוב; ְוַאף ַעל ּפִ

א חֹובֹות. ֵאין ֵאּלּו ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ֶאּלָ ְמָחה, ׁשֶ ְלֵמי ׂשִ   "ְוׁשַ

מוצאי יום טוב. ופנית בבוקר, דאילו ביום טוב תחומין פירש,  רש"י: מה חג המצות טעון לינה, אף חג הסוכות טעון לינה

ז' ימי טעונים לינה כל , שבתוספתאמצא  שרבי עזריאל תוספותוכתבו  5לילה אחד.לינה,  שחיוב ומבואר מדבריואסור. 

 .ר"ןו בינו חננאל, רשב"א,רוכן דעת  .יש אומריםבשם  המאיריוכן כתב החג, אפילו לילה של מוצאי יום טוב האחרון. 

 ב"םוהרמ 6משום קרבן שטעון לינה. משום יום טוב, והשני ינה הם, אחד, דשני ענייני לתוספותכתבו  הר"ר אלחנןובשם 

  7השמיט הדין.

ימני שבועי, היינו בתשלום כל שבוע ושבוע. אבל ברוב המקומות , הפירוש הנכון למהר"ןכתב : מצוה למימני שבועי

שנהגו כן בכל  הרא"שהחמירו על עצמם לומר בכל יום 'היום כך וכך לעומר, שהם כך שבועות וכך ימים'. וכן כתב 

  8.השו"עתפוצות ישראל. וכן פסק 

  שולחן ערוך

ח, הלכות פסח, סימן תפט)   (או"

ִני ַאַחר  א.  ֵליל ׁשֵ ת ַעְרִבית ַמְתִחיִלין ּבְ ִפּלַ ְיָלה הֹוֵלְך ְוסוֹ  תְּ ת ַהּלַ ְתִחּלַ ַכח ִלְסּפֹר ּבִ ְיָלה. ּוִמְצָוהִלְסּפֹר ָהעֶֹמר, ְוִאם ׁשָ ל ַהּלַ  ֵפר ּכָ

ל ֶאָחד ִלְסּפֹר ְלַעְצמֹו. ְוָצִריְך ִלְסּפֹ  ד רַעל ּכָ ִמים ּוְלָבֵרךְ  ְמֻעּמָ ה. ְוסֹוֵפר ַהּיָ ִחּלָ בּועֹות תְּ ָ יצַ . ְוַהׁשּ ּיֹום ָהִראׁשֹון אֹוֵמר: ?דּכֵ  ּבַ

עֶֹמר( ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ְבָעה ָיִמים ְוָאז יֹאַמר: ַהּיֹום , )ּבָ יַע ְלׁשִ ּגִ ּמַ בְ ַעד ׁשֶ בּועַ ׁשִ ֵהם ׁשָ עֶֹמר(ֶאָחד  ָעה ָיִמים ׁשֶ ִמיִני , )ּבָ ּוְביֹום ׁשְ

בּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד  ֵהם ׁשָ מֹוָנה ָיִמים ׁשֶ עֶֹמר(יֹאַמר: ַהּיֹום ׁשְ ר , )ּבָ ָעה ָעׂשָ ר יֹאַמר: ַהּיֹום ַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ יַע ְלַאְרּבָ ּגִ ּיַ ְוֵכן ַעד ׁשֶ

בּועֹות  ֵני ׁשָ ֵהם ׁשְ עֶֹמר(ָיִמים ׁשֶ   מ''ט יֹום. ֶרְך ֶזה מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך ַעדְוַעל ּדֶ , )ּבָ

  

                                                
משמע לינה  .שהבכורים טעונין לינה ,דאמר זמן בשמיני של חג ,מההיא דלולב וערבה בשמעתין ,ועוד הביא הר"י ראיהכתוב תוספות,   . 5

דומיא דבכורים שהם יום אחד ועוד תני בספרי בפרשת ראה והלכת לאהליך מלמד שטעונין לינת רגלים אין לי אלא אלו מניין 

נית בבוקר כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא מן הבקר ואילך רבי יהודה לרבות עופות ומנחות יין לבונה ועצים תלמוד לומר ופ

  אומר יכול יהא פסח קטן כו' ומשמע מיהא דלינת רגלים אינו רק דומיא דהני והיינו יום ולילה 
נו מביא שלמי . וכשאי, מחמת הקרבןדהיינו, כשמביא שלמי שמחה, חייב ללון לילה אחד אחריו. ואם מביא כל ז', חובת לינה כל ז'  . 6

  בת לינה של לילה אחד משום היו"ט.שמחה, יש חו
רבינו חננאל (ראש  .(ראש השנה, ה' א', ד"ה עולי) מאיריב', ד"ה דכתיב; פסחים צ"ה ב', ד"ה טעון לינה).  תוספות (חגיגה י"זמקורות:   . 7

  רשב"א (חי' ראש השנה, ד' ב', ד"ה הא דאמרינן). ר"ן (חי' ראש השנה ד' ב', ד"ה מה חג). השנה ה' א'). 
שצריך לחזור  . ויש אומריםשיצא בדיעבד, יש אומרים פר ימים לחוד ולא הזכיר שבועותסואם ז),  (ס"ק"ב כתב המשנ או"ח תפט,א.  . 8

מנה שבועות ולא ואם  .חזור ולספור מונה שאר ימים בברכהואם שכח ל. חוזר וסופר בלא ברכה, ועל כן ולספור ימים ושבועות כדין

, ד"ה ר"ן (כח א ברי"ף פסחיםמקורות:  .לא יצא, לכולי עלמא ולא הזכיר ימים כלל ',היום שבוע אחד'כגון שאמר ביום השביעי , ימים

  ור' מרדכי (מגילה סי' תתג).  רא"ש (שו"ת, כלל כד, סי' יג). ).וכי היכי

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"ז| דף:  בפרק: 


