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  .ח �ד חגיגה

  ?הא� יכול לטפול באופני� דלהל�, הרוצה להביא חגיגה ממעשר צרי� שיטפול

  

לטפול בהמה לבהמה  
1

לטפול מעות למעות  
2

  

טופל  לחזקיה
3

  אי� טופל  

אי� טופל )'עמוד ב(לרב חסדא , יוחנ�' לר
4

  טופל  

טופל  טופל  )'עמוד ב(לרב ששת 
5

  

  

  ?י שמחה במעות מעשר שני או במעשר בהמהלצאת ידי חובת חגיגה ושלמלאד� הא� מותר 

  

  במעשר בהמה  במעות מעשר שני  

   אסור:לבית שמאי  חגיגה
  מותר: לבית הלל

אסור
6

ביו�   
  הראשו�

  אסור  מותר  שלמי שמחה

  מותר  מותר  בשאר ימי החג

  

  :חגיגה ד� ח

  ?מי שיש לו בני בית או שיש לו נכסי� כדלהל� מה יביא בקרבנות הרגל

  

  �שלמי  עולות  

מביא הרבה  דהיינו במעה כס��מביא מעט  אוכלי� מרובי� ונכסי� מועטי�
7

  

  מביא מעט  מביא הרבה � מועטי�נכסי� מרובי� ואוכלי

   בשתי כס��מביא מעט   דהיינו במעה כס��מביא מעט  אוכלי� מועטי� ונכסי� מועטי�

  מביא הרבה  מביא הרבה  מרובי��נכסי� מרובי� ואוכלי

                                                           

1
 .מעות מעשר שני לבהמה אחרת שכבר לקח אותה ממעות חולי�מצר את הבהמה שלוקח מ', פי 

2
 .לצר מעות מעשר ע� מעות חולי� כדי לקנות בהמה לחגיגה', פי 

3
כגו� (וא� היא לא מספיקה לו , דהיינו שלפחות בהמה אחת ממה שלוקח צרי� שתהיה ממעות חולי� 

 מעות מעשר למעות חולי� כדי אבל לא יכול לצר. לוקח עוד בהמה ממעות מעשר) שבני ביתו מרובי�
, וטעמו דא� קנה בהמה אחת מחולי� א שכל שאר הבהמות ג� לה� יש ש� חגיגה. לקנות בהמה גדולה

 .מ כבר יצא בבהמה שקנה מ� החולי�"מ

4
כ לא יכול להביא קרב� זה שחייב בו "א, ש� חגיגה עליו � דכיו� שכל קרב� וקרב� שמביא לש� חגיגה  

מעות לפחות מהחולי� ' ובאופ� שיש שיעור של ב(ורק א� מערב מעות מעשר ע� חולי� , כולו ממעות מעשר
שביארו את , )ה טופלי�"בד(' בתוס' עו. בבהמה הראשונה' יוכל להביא ואפי)  שזה עיקר שיעור חובתו�

  .מחלוקת� הא� חולק אד� חובתו לשתי בהמות
5

ולא "  החולי� ומכא� ואיל� מ� המעשראכילה ראשונה מ�"וסובר רב ששת כברייתא השניה שאומרת  
אלא מפרשה , כמו שפירשנו לעיל שצרי� שהבהמה הנאכלת ראשונה בשלמי חגיגה תהיה כולה מ� החולי�

והיינו שתי מעות כס שהוא השיעור של אכילה , שיעור דמי אכילה ראשונה יהיה כולו מ� החולי�ש
  .ול בי� בהמה לבהמה ובי� מעות למעותאבל אפשר לטפ,  ה� צריכי� שיבואו מ� החולי�� ראשונה

6
 .ט"הוא דשמא יבוא לעשר ביו, ט"מעשר בהמה ביונ הביאל עני� לכוביאר רב אשי דהטע� שאסור ב 

  .ט" ואסור לצבוע ביו�צבע אדו� ע� ט משו� שכשמעשר חובט בבהמה העשירית במקל " לעשר ביוסורוא
7

 .י מעות מעשר שני"ביא את התוספת עומתרצת שמ, הא יש לו רק נכסי� מועטי�' ומקשה הגמ 
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  :חגיגה ד� ח

  ? שני�חוזר ומקריב חמש ביוהא�  ראשו� ט"הפריש עשר בהמות לחגיגתו הקריב חמש ביו

  

  באיכא שהות ביו�   
  ויש לו אוכלי�

  בליכא שהות ביו� 
  או שאי� לו אוכלי�

אסור  הפריש� בסת� לשלמי חגיגה
1

מותר  
2

  

מותר פירש להקריב כול� ביו� ראשו�
3

  מותר  

   

  ,ט אחרו�"חוזר ומקריב חמש ביוהא�  ראשו� ט"ש ביוהפריש עשר בהמות לחגיגתו הקריב חמ
  ].ה חוזר"תוד[? לפירוש רבינו חננאל

  

  באיכא שהות ביו�   
  ויש לו אוכלי�

  בליכא שהות ביו� 
  או שאי� לו אוכלי�

אסור  הפריש� בסת� לשלמי חגיגה
4

מותר  
5

  

מותר פירש להקריב כול� ביו� ראשו�
6

  מותר  
  

                                                           

1
דכיו� שהפריש� בסת� יש לחוש שמא כוונתו מתחילה להקריב� " בל תוסי�"ומשו� איסור  

 .בתורת חגיגה ביו� השני
2

ל דמה שלא הקריב� הוא מחמת הסבות הללו שלא היה שהות ביו� או שלא היה לו "באופ� זה י 
 אלא "בל תוסי�"ואי� כא� , גיגה ביו� השניולא מחמת שרוצה להקריב� בתורת ח, מי שיאכל

  .תשלומי� ליו� הראשו�
3

כיו� שפירש להקריב� ביו� ראשו� ודאי לא היתה כוונתו להקריב� ביו� השני משו� שרוצה  
  .אלא משו� תשלומי הראשו�, להוסי� ולחגוג את יו� שני בפני עצמו

4
ייר אות� ונעשו כנדרי� ונדבות שלא דכיו� שיש לו שהות ביו� ויש לו אוכלי� ולא שחט� הרי שש 

 .ט" שאי� קרבי� ביו�ט "מחמת יו
5

ל דמה שלא הקריב� הוא מחמת הסבות הללו שלא היה שהות ביו� או שלא היה לו "באופ� זה י 
  .ט"אלא ה� קרבי� מדי� קרב� חגיגה שקרב ג� ביו, כ אינ� נעשי� כנדרי� ונדבות"וא, מי שיאכל

6
ראשו� ודאי לא היתה כוונתו לעשות אות� שיריי� ושיהיה לה� די� כיו� שפירש להקריב� ביו�  

  .ט"והרי שנשאר דינ� של קרבנות חובה הקרבי� ביו, נדרי� ונדבות


