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  .ז �ד חגיגה

העולה לרגל בשאר ימי המועד
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  ?הא� צרי� להביא עוד קרב�,  אחר שכבר הביא קרב� חגיגה

  

  ,)בא והביא�(אתא ואייתי   
   הא� מקבלי� ממנו

  ,)בא ולא הביא�(אתא ולא אייתי 
   הא� מותר לו להכנס בלא קרב�

   �מקבלי� ממנו   א"להו
  "בל תוסי�"ואי� חשש ל

  מותר להכנס: )ראיית פני�(יוחנ� ' לר
   אסור להכנס):ראיית פני� בקרב�(ל "לר

לא מקבלי�): ראיית פני�(יוחנ� ' לר למסקנא
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   מקבלי�):ראיית פני� בקרב�(ל "לר

   �נכנס בלא קרבו 
  ע"דאי� חיוב קרב� בכל ראייה לכו

  

  :חגיגה ד� ז

  ?ט"ביווסמיכה ה בהקרבת קרבנות "ש וב"במה נחלקו ב

  

  ?ט" מקריבי� ביוהא�  ?ט"הא� סומכי� ביו  

  מקריבי�  שלמי חגיגה 

  יהיעולת רא

  

   אי� סומכי�:ש"לב
   אי� מקריבי�:ש"לב   סומכי�:ה"לב

   מקריבי�:ה"לב

  אי� מקריבי�  אי� סומכי� נדרי� ונדבות דשלמי� ועולות

  

  ?מ� המעשר' הא� קרבי� מ� החולי� או אפי, קרבנות דלהל�

  

  מ� המעשר  מ� החולי�  

  ינה באהא  באה  עולת ראייה

  באי�  באי�  שלמי שמחה

, חגיגת יו� ראשו� של פסח
  ושאר רגלי�

  אינה באה: לבית שמאי  הבא
 באה:לבית הלל
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ד ניס�"חגיגת י
4
הבא  הבא   
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1
ל כל פע� שבא להראות בעזרה "יוחנ� ובי� לר' אכ� בעיקר הרגל דהיינו ביו� הראשו� בי� לר 

  .צרי� להביא שוב עולת ראייה �באותו יו� 
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 � אבל בקרב� , ודוקא ראיית פני� אי� לה שיעור, הוא ראיית פני�" הראיו�"יוחנ� סובר ש' ר 
וא� מביא יותר הרי , קרב� אחד ת אינו מביא אלא"ומה, דהיינו גבי עולת ראייה יש לה שיעור

  ".בל תוסי�"שעובר ב
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, ה אמאי" בד.לקמ� ד� ד' וכתבו התוס( הרי אי� דבר שבחובה בא מ� המעשר ,'והקשתה הגמ 
ותיר� ). ה שיכל להקשות דהרי עולה היא ואי� מביאי� עולה מדמי מעשר אלא דבר שנאכל"שה

דהיינו שלא מביא רק ממעשר אלא ג� , ל שמחבר את המעשר ע� החולי�"ר, דמיירי בטופל, עולא
  .ל לקמ� בפירושו"יוחנ� ור' ונחלקו ר, מהחולי�

4
  .היו מביאי� עמ� קרב� חגיגהד, הפסח להשביע�חבורה גדולה שלא יספיק  בשבאה ע� הפסח 
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  .וכיו� שאינה דבר שבחובה יכול להביאה ממעות מעשר שני, ת"ד אי� חיובה מה"דסבר חגיגת י 


