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    """"ַחָּייִביןַחָּייִביןַחָּייִביןַחָּייִבין    ַהּכֹלַהּכֹלַהּכֹלַהּכֹל""""    ––––א' א' א' א' פרק פרק פרק פרק     חגיגהחגיגהחגיגהחגיגהמסכת מסכת מסכת מסכת 
            בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .1

            ַמְתִניִתין         ב,א

יה.  ְרִאּיָ יִבין ּבְ   ַהּכֹל ַחּיָ
  חּוץ: 

  ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, 
רֹוִגינֹוס   , ְוטּוְמטּום, ְוַאְנּדְ

ים,    ְוָנׁשִ
ֵאיָנם ְמׁשּוְחָרִרים,    ַוֲעָבִדים ׁשֶ

ֵקן,  ר, ְוַהּסּוָמא, ְוַהחֹוֶלה, ְוַהּזָ   ַהִחיּגֵ
ַרְגָליו.  ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ּבְ   ּוִמי ׁשֶ

  

  ֵאיֶזהּו "ָקָטן"? 
ַלִים ְלַה  ל ָאִביו ְוַלֲעלֹות ִמירּוׁשָ ֵתָפיו ׁשֶ ֵאינֹו ָיכֹול ִלְרּכֹוב ַעל ּכְ ל ׁשֶ ִית, ּכָ   ר ַהּבַ

ְבֵרי  איּדִ ּמַ   . ֵבית ׁשַ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ִית,  ַלִים ְלַהר ַהּבַ ל ָאִביו ְוַלֲעלֹות ִמירּוׁשָ ָידֹו ׁשֶ ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאחֹוז ּבְ ל ׁשֶ   ּכָ
ֱאַמר: ּנֶ לֹׁש ְרָגִלים" ׁשֶ   . (שמות כג, יד) "ׁשָ

  
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

יה  י ֶכֶסף, שֹוִוי  -ָהְרִאּיָ תֵּ   ׁשְ
  ָמָעה ֶכֶסף.  -ְוַהֲחִגיָגה 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
יה    ָמָעה ֶכֶסף,  -ָהְרִאּיָ

י ֶכֶסף -ְוַהֲחִגיָגה  תֵּ   .ׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

  ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  -  "ַהּכל"
  

ן חֹוִרין.  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ְלַאּתּוֵיי ִמי ׁשֶ
  

ָאַמר: ִמי  ן חֹוִרין ּוְלָרִביָנא ּדְ ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ יה,  -ׁשֶ טּור ִמן ָהְרִאּיָ   ּפָ
  ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  -  "ַהּכל"

  
ִני.  יֹום ׁשֵ ט ּבְ ֵ ׁשּ יֹום ִראׁשֹון, ְוִנְתּפַ ר ּבְ   ְלַאּתּוֵיי ִחיּגֵ

  
לּוִמין ֶזה ָלֶזה".  ׁשְ ן ּתַ ָאַמר: "ּכּוּלָ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ָאַמר:  א ְלַמאן ּדְ ִראׁשֹון" ֶאלָּ לּוִמין ּדְ ׁשְ ן ּתַ   ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  "ַהּכל" - "ּכּוּלָ
  

ַאַחת ֵמֵעיָניו.    ְלַאּתּוֵיי סּוָמא ּבְ
  

א,  ּנָ י ַהאי ּתַ   ּוְדָלא ּכִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ַהַבאי" ן ּדַ ּום  יֹוָחָנן ּבֶ י ְיהּוָדהאֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
י טּור ִמן ָהְרִאּיָ ַאַחת ֵמֵעיָניו ּפָ   ה, סּוָמא ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ 1"ֵיָרֶאה" ׁשֶ
א ֵליָראֹות,  -  "ִיְרֶאה" ,(שמות כג, יח)  ְך ּבָ א ִלְראֹות ּכָ ּבָ ֶדֶרְך ׁשֶ   ּכְ

י ֵעיָניו,  - ַמה ִלְראֹות  תֵּ ׁשְ   ּבִ
י ֵעיָניו" -ַאף ֵליָראֹות  תֵּ ׁשְ   .ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ָרא,  ְדָאְמֵרי ֵמִעיּקָ   ְלעֹוָלם ּכִ
ָיא לָ  ָרִביָנא, ּוְדָקא ַקׁשְ   ְך ָהא ּדְ

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
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 כל זכורך ֵיָרֶאהֵיָרֶאהֵיָרֶאהֵיָרֶאהשלוש פעמים בשנה   

 רש"י
  מתני' 

. במצות הכל חייבין בראייה
ראיית כל זכורך (שמות כג) 
שצריכים להתראות בעזרה 

   ברגל:
. דלאו חוץ מחרש שוטה וקטן

   בני דעה נינהו ופטורין ממצות:
. כולה יליף החיגר והסומא

   מקראי בגמרא:
. לעלות ברגליו ומי שאינו יכול

מירושלים לעזרה ובגמרא 
   מפרש להו:

. אבל מכאן אי זהו קטן כו'
ואילך אף על פי שאינו חייב מן 
התורה הטילו חכמים על אביו 

   ועל אמו לחנכו במצות:
. הראוי לעלות שלש רגלים

ברגליו חייב הכתוב וכיון דגדול 
פטור מן התורה קטן לאו בר 

   חינוך הוא:
יה שתי ב''ש אומרים הראי

. גדול הבא להיראות צריך כסף
להביא עולה ואינה פחותה 
משתי כסף שתי מעות כסף שהן 
שליש דינר שנאמר ולא יראו פני 
ריקם (שם) ויליף בגמרא שצריך 
להביא עולה אע''פ שלא נתנה בו 
תורה שיעור חכמים נתנו 

   שיעור:
. שלמי חגיגה חייבין והחגיגה

היחידים להביא ברגל דילפינן 
בשלהי פירקין (דף ט.) לה 

   מוחגותם אותו חג לה':
  

  גמ' 
. לקמן ולרבינא דאמר כו'

הניחא  אמרינן בפירקין (דף ד.):
. לקמן אמרינן למאן דאמר כו'

בפירקין (דף ט.) שיש לקרבנות 
החג תשלומי כל ז' ואיפליגו בה 
אמוראי איכא למאן דאמר 
תשלומין זה לזה ואיכא למאן 
 דאמר תשלומין דראשון הן
ואמרינן מאי בינייהו חיגר ביום 
ראשון ונתפשט ביום שני איכא 
בינייהו מאן דאמר כולן 
תשלומין לראשון מי שמחויב 
בראשון ולא הביא יביא באחד 
משאר הימים ומי שאינו מחויב 
אינו צריך תשלומין ומאן דאמר 
תשלומין זה לזה קסבר החובה 
מוטלת על כל אחד מן שאר 

בדו הימים ולא על הראשון ל
הלכך אף מי שפטור בראשון 
ונראה בשני חייב להביא ואם 
 לא יביא בו ביום יביא למחר:

. [יראה] כתיב יראה יראה
וקרינן יראה יראה כל זכורך 
את פני האדון דמשמע שהאדם 
רואה את השכינה יראה כל 
זכורך את פני האדון משמע 
שהאדון בא לראותך הקיש 

   הכתוב ראייתך לראייתו:
. כך הוא בא לראותךכדרך שבא 

  ליראות ממך:
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ָנה ִראׁשֹוָנה,  ִמׁשְ אן ּכְ   ּכָ
אן  ָנה ַאֲחרֹוָנה.  -ּכָ ִמׁשְ   ּכְ

  
ְתַנן:    ּדִ

ן חֹוִרין עֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו יֹום ֶאָחד, ֶאת ַעְצמֹו יֹום ֶאָחד,  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   "ִמי ׁשֶ
ְבֵרי  לּדִ   . ֵבית ִהּלֵ

ית ָאְמרּו ָלֶהם  איּבֵ ּמַ   :  ׁשַ
ם!   ב,ב  ְנתֶּ ּקַ ם ֶאת ַרּבֹו, ְוֶאת ַעְצמֹו לֹא תִּ ְנתֶּ ּקַ   תִּ

ְפָחה  א ׁשִ ָ   ֵאינֹו ָיכֹול,  - ִליׂשּ
ת חֹוִרין    ֵאינֹו ָיכֹול,  -ּבַ

ה!  ה ּוְרִבּיָ א ִלְפִרּיָ ֵטיל? ַוֲהלֹא לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאּלָ   ִליּבָ
ֱאַמר: ּנֶ ֶבת  ׁשֶ   . (ישעיהו מה, יח) ְיָצָרּה""לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ

ן חֹוִרין,  ה אֹותֹו ּבֶ ֵני ִתיּקּון ָהעֹוָלם ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו, ְועֹוׂשֶ א, ִמּפְ   ֶאּלָ
ָטר ַעל ֲחִצי ָדָמיו.    ְוכֹוֵתב לֹו ׁשְ

לְוָחְזרּו  ית ִהּלֵ ִדְבֵרי  ּבֵ איְלהֹורֹות ּכְ ּמַ   . (גיטין מא.) "ֵבית ׁשַ

   
  
  
  

    רש"י

. קודם שחזרו ראשונהמשנה 
ב''ה להורות כדברי ב''ש סיפא 
דמתני' דקתני חוץ מן העבדים 
שאינן משוחררים דאוקמא 
רבינא במי שחציו עבד וחציו בן 
חורין דפטור נשנית קודם 
שחזרו ב''ה אבל לאחר שהודו 
לב''ש שיש על ב''ד לכוף את 
אדונו לשחררו והוה ליה כאלו 
משוחרר כבר וחייב ומשנה 

  לא זזה ממקומה:  שנשנית
תקנתם את רבו ואת עצמו לא 

. כל תקנת רבו כאן היא תקנתם
אבל תקנת העבד אין כאן אם 
נתקן במשפט הממון לא נתקן 

   בפריה ורביה:
. מפני לישא שפחה אינו יכול

צד החרות שבו וכתיב לא יהיה 
   קדש וגו' (דברים כג):
. מפני צד בת חורין אינו יכול

   עבדות שבו:
. לא ברא הקב''ה ראהלא תהו ב

את הארץ להיות בלא יישוב 
   אלא לשבת יצרה:
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        ב, ב  ב, ב  ב, ב  ב, ב   .2
  . ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" "חּוץ ֵמֵחֵרׁש 

  , "ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ֵחֵרׁש"ָקָתֵני 
ֹוֶטה ְוָקָטן"ַמה  ָעה הּוא.  "ׁשּ ר ּדֵ ָלאו ּבַ ֵני ֵדָעה, ַאף ֵחֵרׁש ּדְ ָלאו ּבְ   ּדְ

ַמע ָלן:    ְוָקא ַמׁשְ
ִדְתַנן:   ּכְ

ָכל ָמקֹום  רּו ֲחָכִמים ּבְ יּבְ ּדִ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵא  -"ֵחֵרׁש ׁשֶ ר"ׁשֶ   . (תרומות א,ב) ינֹו ְמַדּבֵ
ר  ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ יב.  –ָהא ְמַדּבֵ   ַחּיָ

  
ֵניָנא ְלָהא,    ּתָ
ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע    ֶזהּו ֵחֵרׁש,  - "ַהְמַדּבֵ
ר  ם,  - ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   ֶזהּו ִאּלֵ

ְבֵריֶהם"ֲהֵרי ֵהן ּכְ  - ֶזה ְוֶזה  ִחין ְלָכל ּדִ   . ִפּקְ

  
אי:  ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּוִמּמַ ר , ֶזהּו ֵחֵרׁש" -"ְמַדּבֵ ם" - "ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   ? ֶזהּו ִאּלֵ
ְכִתיב:  יו"ּדִ ח ּפִ ם לֹא ִיְפּתַ ָמע ּוְכִאּלֵ   . (תהלים לח, יד) "ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש לֹא ֶאׁשְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ְדָאְמ  יל ִמיּלּוֵליּה. ּכִ ּקֵ ּתַ י: ִאיׁשְ   ִרי ֱאיָנׁשֵ
  
  
  

    רש"י

. בריש מסכת תרומות כדתנן
   (מ''ב):

חרש שדברו בו חכמים בכל 
. שהשוו אותו לשוטה מקום

לפוטרו לא דברו אלא במי 
שאינו שומע ואינו מדבר הכי 
קים להו לרבנן דמי שאינו שומע 
ואינו מדבר דלאו בני דעה 

  נינהו:
היה  . תחילתומדבר ואינו שומע 

פקח עד שלמד לדבר ואח''כ 
   נתחרש:

   . במתניתין:תנינא
. בברייתא להא דתנו רבנן

ולמדנו שהברייתא הזאת עיקר 
   וסומכין עליה:

. היינו זה וזה כפקחים
כמתניתין דלא פטר אלא חרש 

  הדומה לשוטה:
. אלם כמשמעו ואי בעית אימא 

נוטריקון אישתקיל מלוליה 
   ניטל דבורו:
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ר  ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ יב".  –"ְמַדּבֵ   ַחּיָ

  
  ְוָהַתְנָיא:

ר  ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ טּור" -"ְמַדּבֵ   ! ּפָ
  

  : ָרָבאְוִאיֵתיָמא  ָרִביָנאָאַמר 
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני: ַחּסוּ    ֵרי ִמיַחּסְ

ְמָחה,  ִ יה ּוַבׂשּ ְרִאּיָ יִבין ּבָ   "ַהּכֹל ַחּיָ
יה,  טּור ִמן ָהְרִאּיָ ּפָ ר, ׁשֶ ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   חּוץ ֵמֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ

ְמָחה.  ׂשִ יב ּבְ יה ַחּיָ טּור ִמן ָהְרִאּיָ ּפָ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
ר, ְוׁשֹוֶטה ְוָקָטן ְוֶאת ׁשֶ  ְמָחה,  - ֵאינֹו לֹא ׁשֹוֵמַע ְולֹא ְמַדּבֵ ִ טּור ַאף ִמן ַהׂשּ   ּפָ

ּתֹוָרה.  ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ   הֹוִאיל ּוְפטּוִרים ִמּכָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
ְמָחה,  ִ יה ּוַבׂשּ ְרִאּיָ יִבין ּבָ   "ַהּכֹל ַחּיָ

ר ְוֵאינֹו ׁש  ר חּוץ: ֵמֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ יה.  - ֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ טּוִרין ִמן ָהְרִאּיָ ּפְ   ׁשֶ
יה   ג,א  טּור ִמן ָהְרִאּיָ ּפָ י ׁשֶ ְמָחה. ^ - ְוַאף ַעל ּפִ ׂשִ יב ּבְ   ַחּיָ

ר,  ֵאינֹו לֹא ׁשֹוֵמַע ְולֹא ְמַדּבֵ   ְוֶאת ׁשֶ
  ְוׁשֹוֶטה ְוָקָטן, 

ְמָחה,  ִ טּוִרין ַאף ִמן ַהׂשּ   ּפְ
ּתֹוָרה"הֹוִאיל ּוְפטּוִר  ל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ   . ין ִמּכָ

  
ְפִטיִרי,  ה' ּדִ ָנא ְלִעְנַין 'ְרִאּיָ   ַמאי ׁשְ

יִבי?  ִמַחּיְ ְמָחה' ּדְ ָנא ְלִעְנַין 'ׂשִ   ּוַמאי ׁשְ
  

ה  ַמר  -ְלִעְנַין ְרִאּיָ ה"ּגָ ה" "ְרִאּיָ   ִמַהְקֵהל,  "ְרִאּיָ
ְכִתיב:  ים ְוַהנָּ ּדִ ף""ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ ים ְוַהּטַ   , (דברים לא, יב) ׁשִ
ָרֵאל ֵלָראֹות"ּוְכִתיב:  בֹוא ָכל ִיׂשְ   . (דברים לא, יא) "ּבְ

  
  ְוָהָתם ְמָנַלן? 

  
ְכִתיב:  ְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו"ּדִ   , (דברים לא, יב) "ְלַמַען ִיׁשְ

  ְוַתְנָיא:
ְמעּו"" ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, -  "ְלַמַען ִיׁשְ ָרט ִלְמַדּבֵ    ּפְ

ר -  "ּוְלַמַען ִיְלְמדּו" ָרט ְלׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ   . "ּפְ
  

ֵעי  ּתָ ִכי ָלא ִמׁשְ ַמר,  -ְלֵמיְמָרא: ּדְ   ָלא ּגָ
י,  ַרּבִ ָבבּוֵתיּה ּדְ ׁשֵ ָהוּו ּבְ ֵמי ּדְ ֵרי ִאיּלְ   ְוָהא: ָהְנהּו ּתְ

יּה ּדְ  ֵני ְבַרּתֵ ָדאּבְ ן ּגּוְדּגְ י יֹוָחָנן ּבֶ יּה ּדְ , ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבִ ֵני ַאְחתֵּ י יֹוָחָנן,ּבְ    ַרּבִ
ֲהָוה ָעֵייל  ָכל ֵאיַמת ּדַ יּדְ ייה,  ַרּבִ א ָהוּו ָעְייִלי ְוָיְתֵבי ַקּמֵ   ְלֵבי ִמְדָרׁשָ

ְפָווַתְייהּו. ין ׂשִ ְייהּו, ּוְמַרֲחׁשִ ֵריׁשַ יִדי ּבְ   ּוְמַנּיְ
יּוָבֵעי  ּסּו,  ַרּבִ   ַרֲחֵמי ֲעַלְייהּו, ְוִאיּתַ

ח  ּכַ ּתַ ְלמּוָדא!ְוִאׁשְ ה ּתַ ִמיִרי ִהְלְכָתא, ְוִסְפָרא, ְוִסְפֵרי, ְוכּולָּ ָהוּו ּגְ   ּדְ
  

  :ָמר זּוְטָראָאַמר 
יּה  דּו"ְקִרי ּבֵ   . "ְלַמַען ְיַלּמְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

אי  דּו"ַוּדַ   הּוא,  "ְלַמַען ְיַלּמְ
ֲעָתְך:  ִאי ָסְלָקא ּדַ ָלא ִמׁשְ "ְלַמַען ִיְלְמדּו"ּדְ ַמר,, ְוֵכיָון ּדְ ַמע ָלא ּגָ ָלא ׁשָ ַמר. ְוֵכיָון ּדְ ֵעי ָלא ּגָ   תָּ

ְמעּו" ָנְפָקא!    ַהאי ִמ"ְלַמַען ִיׁשְ
אי  א ַוּדַ דּו"ֶאלָּ   הּוא "ְלַמַען ְיַלּמְ

  

    רש"י

. מן הראייה קשיין אהדדי פטור
   מתניתין וברייתא:

. מתניתין דתני אצל אמר רבא
 ראייה חרש דומיא דשוטה:
. חסורי מיחסרא והכי קתני

דאע''פ דלא דומה לשוטה פטור 
וכי תניא מתניתין דומיא 
דשוטה גבי שמחה הוא דתני 

חרש תנא מתניתין  ותרי מיני
וחסורי מיחסרא מתניתין והכי 
קתני הכל חייבין בראייה חוץ 
מחרש כל דהו או שומע ואינו 
 מדבר או מדבר ואינו שומע:

. בעולת ואף על פי שהוא פטור
            ראייה ליראות: 

. לשמוח בחג חייב בשמחה
דכתיב ושמחת בחגך (דברים 
טז) ואמרינן לקמן (דף ח.) 

ים לאכול את דשמחה בשלמ
הבשר וילפינן לה (פסחים דף 
קט.) מוזבחת שלמים ואכלת 
שם ושמחת ולקמן פריך: מ''ש 
לענין ראייה דפטור ולענין 

   שמחה דמחייב:
. ושאינו לא שומע ולא מדבר

היינו חרש דמתניתין שסמכו 
  לשוטה וקטן:

. דכתיב בפרשת ראייה מהקהל
הקהל בבוא כל ישראל לראות 

המלך היה וגו' ופרשת הקהל 
קורא משנה תורה בעזרה בכל 
מוצאי שמטה דכתיב מקץ שבע 
שנים במועד שנת השמטה וגו' 

   (דברים לא):
. השתא פרט לשומע ואינו מדבר

 משמע שאין זה ראוי ללמוד:
   . משניות:הלכתא

. ואין זה ראוי ללמד למען ילמדו
   אחרים:

. רב אשי אמר ודאי למען ילמדו
י כלומר בלאו קושיא דהנך תר

אילמי ליכא לאוקמי לדרשה 
דתנא דמעיט מהכא שומע ואינו 

   מדבר אלא מלמען ילמדו:
. דאי סלקא דעתך מלמען ילמדו

הוא דמשמע ליה אלמא סבירא 
ליה לתנא דכיון דלא מישתעי 

   לא גמיר לנפשיה:
. אנן סהדי דלא וכיון דלא שמע

גמיר וכיון דתנן למען ישמעו 
פרט למדבר ואינו שומע ואנן 

דטעמא משום דלא גמיר  סהדי
הוא שלא יבין כל מה שאומרים 
לפניו למה לי למהדר תו למען 
ילמדו פרט לשומע ואינו מדבר 
כיון דסבירא ליה דמאן דלא 
משתעי נמי לא גמיר מלמען 
ישמעו ממעט ליה אלא ודאי 
סבירא ליה דמאן דלא משתעי 
נמי גמיר ולא מלמען ישמעו 
ממעט הלכך הדר ומעטיה 

ו הלכך ודאי למען מלמען ילמד
   ילמדו הוא דדריש:
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ְנחּוםָאַמר  י ּתַ   : ַרּבִ

ה,    טּור ִמן ָהְרִאּיָ ָאְזנֹו ַאַחת ּפָ   ֵחֵרׁש ּבְ
ֱאַמר  ּנֶ ָאְזֵניֶהם"ׁשֶ   . , יא)(דברים לא 2"ּבְ

  
ָאְזֵניֶהם"ְוַהאי  ָרֵאל!  "ּבְ הּו ִיׂשְ כּולְּ ָאְזֵניֶהם ּדְ ֵעי ֵליּה ּבְ   ִמּבָ

  
ָרֵאל"ַההּוא,  ל ִיׂשְ   ָנְפָקא.  (דברים לא, יא) "ֶנֶגד ּכָ

  
ָרֵאל"ִאי ִמ  ל ִיׂשְ ְמִעי,  -  "ֶנֶגד ּכָ ָלא ׁשָ ב ּדְ   ֲהָוה ֲאִמיָנא ַאף ַעל ּגַ

ַתב ַרֲחָמָנא  ָאְזֵניֶהם"ּכָ ְמִעי!  "ּבְ ׁשָ   ְוהּוא ּדְ
  

ְמעּו"ַההּוא ִמ    ָנְפָקא.  (דברים לא, יב) "ְלַמַען ִיׁשְ
   

  
ְנחּוםָאַמר  י ּתַ   : ַרּבִ

ַרְגלֹו ַאַחת  ר ּבְ ה,  -ִחיּגֵ טּור ִמן ָהְרִאּיָ   ּפָ
ֱאַמר  ּנֶ   .(שמות כג, יד) "ְרָגִלים"ׁשֶ

  
ין! "ְרָגִלים"ְוָהא  ָרט ְלַבֲעֵלי ַקּבִ ֵעי ֵליּה: ּפְ   ִמּבָ

  
ָעִמים"ַההּוא ִמ    ָנְפָקא.  (שמות כג, יז) "ּפְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ָעִמים"" ָעִמים" ֵאין -  3"ּפְ א ַרְגַלִים,  "ּפְ   ֶאּלָ
ים" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ֲעֵמי ַדּלִ ה ָרֶגל ַרְגֵלי ָעִני ּפַ ְרְמֶסּנָ   . (ישעיהו כו, ו) "ּתִ

ת ָנִד  ְואֹוֵמר: ָעִלים ּבַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ   . "(שיר השירים ז, ב) יב""ַמה ּיָ

  
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ְכִתיב:  ת ָנִדיב"ַמאי ּדִ ָעִלים ּבַ ּנְ פּו ְפָעַמִיְך ּבַ   ? "ַמה ּיָ

עֹוִלין ָלֶרֶגל.  ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ה ָנִאין ַרְגֵליֶהן ׁשֶ ּמָ   ּכַ
ת ָנִדיב" ְקָרא ָנִדיב,  - "ּבַ ּנִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ּבִ

ֱאַמר: ׁשֶ  ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"ּנֶ   . (תהלים מז, י) "ְנִדיֵבי ַעּמִ
  

  ְולֹא 'ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ְוַיֲעקב'?!  "ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"
  

ִרים.  ה ַלּגֵ ִחיּלָ ָהָיה ּתְ א: ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ׁשֶ   ֶאלָּ
  
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ַרׁש  ר ַמְניּוִמיּדָ וּ  ַרב ָנָתן ּבַ ְנחּוםם ִמׁשּ י  ּתַ   : ַרּבִ

ְכִתיב:   ? (בראשית לז, כד) "ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים" ַמאי ּדִ
ֱאַמר  ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֵאין ּבֹו ַמִים?!  "ְוַהּבֹור ֵרק"ִמּמַ   ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ

א: ַמִים    ֵאין ּבֹו,  - ֶאּלָ
ים  ים ְוַעְקַרּבִ   ֵיׁש ּבֹו.  -ֲאָבל ְנָחׁשִ
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בֹוא ָכל   ָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת- ּבְ ר ִיְבָחר-ִיׂשְ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ ְקָרא ֶאת  ּפְ ל- תִּ ָאְזֵניֶהם-ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֶנֶגד ּכָ ָרֵאל ּבְ   ִיׂשְ

3
ל   ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ֵני ָה -ְזכּוְרָך ֶאל-ׁשָ   ָאדֹן הּפְ

    רש"י

. כשחתכו פרט לבעלי קבין
רגליהם נתנו קב קטן בסוף 
שוקו ונותנים בו מוכין וסומך 

   סוף שוקו עליו:
. אדם שיש לו אלא רגלים

   רגלים:
בבעלי . אלמא פעמיך בנעלים

מנעלים שייכי פעמים ובראייה 
כתיב שלש פעמים בשנה יראה 

   כל זכורך וגו':
. על שם שנדבו לבו שנקרא נדיב

   להכיר בוראו:
. הם הגרים נדיבי עמים

המתנדבין מבין העמים לקבל 
   עליהן עול מצות:

. משום דרבי תנחום והבור רק
אמרה נקט לה הכא גבי 

   שמעתתא דרבי תנחום:
. עקרבים יש בואבל נחשים ו

   לא היה רק אלא ממים:
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        בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .5
נּו ַר  ַנן: ּתָ   ּבָ

ה ּבְ  רֹוָקה"ַמֲעׂשֶ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ן ַחְסָמאוְ  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,ַרּבִ
ֵני  יל ּפְ ָהְלכּו ְלַהְקּבִ ַע ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ְפִקיִעין.  ַרּבִ   ּבִ

ְדָרׁש ַהּיֹום?  ֵבית ַהּמִ   ָאַמר ָלֶהם: ַמה ִחיּדּוׁש ָהָיה ּבְ
ְלִמיֶדיָך ָאנּו ּוֵמיֶמיָך    ָאנּו ׁשֹוִתין. ָאְמרּו לֹו: תַּ

לֹא ִחיּדּוׁש.  ְדָרׁש ּבְ ר ְלֵבית ַהּמִ י ֵכן, ִאי ֶאְפׁשָ   ָאַמר ָלֶהם: ַאף ַעל ּפִ
ל ִמי ָהְיָתה?  ת ׁשֶ ּבָ   ׁשַ

ל  ת ׁשֶ ּבָ ן ֲעַזְרָיהׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   ָהְיָתה.  ַרּבִ
ָדה ַהּיֹום?  ה ָהְיָתה ַהּגָ   ּוַבּמֶ
ת ַהְקֵהל.  ָפָרׁשַ   ָאְמרּו לֹו: ּבְ

ּה? ּוַמ  ַרׁש ּבָ   ה ּדָ
ף" ים ְוַהּטַ ׁשִ ים ְוַהּנָ   , (דברים לא, יב) "ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ

ִאין?  ה ּבָ מֹוַע, ַטף ָלּמָ אֹות ִלׁשְ ים ּבָ ִאים ִלְלמֹוד, ָנׁשִ ים ּבָ   ִאם ֲאָנׁשִ
ָכר ִלְמִביֵאיֶהן.  ן ׂשָ ֵדי ִליתֵּ   ּכְ

ֶיְדֶכ  ִלית טֹוָבה ָהְיָתה ּבְ י ָאַמר ָלֶהם: ַמְרּגָ ּנִ ָדּה ִמּמֶ ם ְלַאּבְ תֶּ ׁשְ   ם, ּוִבּקַ
ַרׁש:    ,(דברים כו, יז) "ֶאת ה' ֶהֱאַמְרּתָ ַהּיֹום" ְועֹוד ּדָ

  , (דברים כו, יח) "ַוה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום"
ָרֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

עֹוָלם  יתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ם ֲעׂשִ עֹוָלם. ַוֲאִני ֶא  - ַאתֶּ ה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ   ֱעׂשֶ
עֹוָלם",  יתּוִני ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ ם ֲעׂשִ   "ַאתֶּ

ְכִתיב: ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" ּדִ ַמע ִיׂשְ   , (דברים ו, ד) "ׁשְ
עֹוָלם",  ה ֶאְתֶכם ֲחִטיָבה ַאַחת ּבָ   "ַוֲאִני ֶאֱעׂשֶ

ֱאַמר:   ג,ב ּנֶ ָך ִיׂשְ ^ ׁשֶ ַעּמְ ָאֶרץ""ּוִמי ּכְ   . (דברי הימים א' יז, כא) ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ

  
  

ַתח ְוָדַרׁש:    ְוַאף הּוא ּפָ
נּו ֵמרֶֹעה ֶאָחד" ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות ִנּתְ ְרבנֹות ּוְכַמְסְמרֹות ְנטּוִעים ּבַ ּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ּכַ   , (קהלת יב, יא) "ּדִ

ן לֹוַמר ְל  ְבֵרי תֹוָרה ְלָדְרּבָ לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ   ָך: ָלּמָ
ים ָלעֹוָלם  ָרה ִלְתָלֶמיָה ְלהֹוִציא ַחּיִ ון ֶאת ַהּפָ ן ֶזה ְמַכּוֵ ְרּבָ   ַמה ּדָ

ְבֵרי תֹוָרה  ים.  -ַאף ּדִ ְרֵכי ִמיָתה ְלַדְרֵכי ַחּיִ וִנין ֶאת לֹוְמֵדיֶהן ִמּדַ   ְמַכּוְ
  

ְלֵטל,  ן ֶזה ִמטַּ ְרּבָ   ִאי ַמה ּדָ
ְלְטִלין?  ְבֵרי תֹוָרה ִמטַּ   ַאף ּדִ

ְלמּוד   . "ַמְסְמרֹות" לֹוַמר: תַּ
ְסֵמר ֶזה ָחֵסר ְולֹא ָיֵתר,    ִאי ַמה ּמַ

ְבֵרי תֹוָרה ֲחֵסִרין ְולֹא ְיֵתיִרין?    ַאף ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר:   , (קהלת יב, יא) "ְנטּוִעים" תַּ

ָרה ְוָרָבה  ִטיָעה זֹו ּפָ ִרין ְוָרִבין.  - ַמה ּנְ ְבֵרי תֹוָרה ּפָ   ַאף ּדִ
ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות" ּתֹוָרה. ֵא  - "ּבַ ִבין ֲאסּוּפֹות ֲאסּוּפֹות ְועֹוְסִקין ּבַ ּיֹוׁשְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ּלּו תַּ

לּו ְמַטֲהִרין,  ִאין ְוַהּלָ לּו ְמַטּמְ   ַהּלָ
יִרין,  לּו ַמתִּ לּו אֹוְסִרין ְוַהּלָ   ַהּלָ

יִרין,  לּו ַמְכׁשִ לּו ּפֹוְסִלין ְוַהּלָ   ַהּלָ
א יֹאַמר ָאָדם: ֵהיָאְך ֲאנִ  ּמָ ה? ׁשֶ   י ָלֵמד ּתֹוָרה ֵמַעתָּ

ְלמּוד לֹוַמר: נּו ֵמרֶעה ֶאָחד" תַּ ם ִנּתְ   ,(קהלת יב, יא) "ּכּוּלָ
  ֵאל ֶאָחד ְנָתָנן, 

ְרָנס ֶאָחד ֲאָמָרן,    ּפַ
רּוְך הּוא,  ים ּבָ ֲעׂשִ ל ַהּמַ י ֲאדֹון ּכָ   ִמּפִ

ְכִתיב:  ה"ּדִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ַדּבֵ   . כ, א) (שמות "ַוּיְ
ה:    ַאף ַאתָּ

ֶסת,  ֲאַפְרּכֶ ה ָאְזֶניָך ּכַ   ֲעׂשֵ
ְבֵרי ְמַטֲהִרים,  ִאים ְוֶאת ּדִ ְבֵרי ְמַטמְּ מֹוַע ֶאת ּדִ   ּוְקֵנה ְלָך ֵלב ֵמִבין ִלׁשְ

יִרין,  ְבֵרי ַמתִּ ְבֵרי אֹוְסִרין ְוֶאת ּדִ   ֶאת ּדִ
יִרין.  ְבֵרי ַמְכׁשִ ְבֵרי ּפֹוְסִלין ְוֶאת ּדִ   ֶאת ּדִ

  

    רש"י

. יום טוב היה להקביל פניו
שחייב אדם לכבד את רבו 
בהקבלת פנים כדאמרינן 
במסכת ראש השנה (דף טז:) 
מדוע את הולכת אליו היום לא 
 חדש ולא שבת (מלכים ב' ד):

. ואין לנו לדבר תלמידיך אנו
   בפניך:

יתאמרו כל  . שבחת כמוהאמרת
פועלי און (תהלים צד) ישתבחו 

   שדרכן צלחה:
. שבח אחד שבח חטיבה אחת

מיוחד לומר אין כמוך לכך 
  בחרנוך לאלוה: 

 . רבי אלעזר בן עזריה:ואף הוא
 . שורות המענה:לתלמיה

. שייך לומר פוסלין ומכשירין
 לענין פסול עדות ופסול כהונה:

. אין לך מבני כולן אל אחד אמרן
ת מביא ראיה מתורת המחלוק

אלוה אחר אלא מתורת 
   אלהינו:

. אין לך מביא פרנס אחד אמרן
ראייה מדברי נביא הבא לחלוק 

   על משה רבינו:
. מאחר עשה אזניך כאפרכסת

שכולן לבן לשמים עשה אזנך 
שומעת ולמוד ודע דברי כולן 
וכשתדע להבחין אי זה יכשר 
קבע הלכה כמותו אפרכסת 

  ים:טירמויי''א שעל הריח
. כשנועצין אותו מה מסמר זה

בכותל הוא מחסרו יכול אף זה 
כן תלמוד לומר נטועים כנטיעה 

   שדרכה לפרות ולרבות:

 



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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ּלָ  ה ָאַמר ָלֶהם: ּבַ   ׁשֹון ַהּזֶ
תֹוכֹו" רּוי ּבְ ן ֲעַזְרָיה ׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   . ֵאין ּדֹור ָיתֹום ׁשֶ

  
ֶהְדָיא!    ְוֵליְמרּו ֵליּה ּבְ

  
ָהָיה.  ה ׁשֶ ּום ַמֲעׂשֶ   ִמׁשּ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ּבְ  ן ּדּוְרָמְסִקית"ַמֲעׂשֶ י יֹוֵסי ּבֶ ֵני  ַרּבִ יל ּפְ ָהַלְך ְלַהְקּבִ י ֱאִליֶעֶזרַר ׁשֶ לֹוד,  ּבִ   ּבְ
ְדָרׁש ַהּיֹום?  ֵבית ַהמִּ   ָאַמר לֹו: ַמה ִחיּדּוׁש ָהָיה ּבְ

ִביִעית.  ׁשְ ר ָעִני ּבַ ִרין ַמְעׂשַ ְ   ָאַמר לֹו: ִנְמנּו ְוָגְמרּו ַעּמֹון ּומֹוָאב ְמַעׂשּ
ל ֵעיֶניָך.  ׁשֹוט ָיֶדיָך ְוַקּבֵ   ָאַמר לֹו: יֹוֵסי, ּפְ

ל ט ָיָדיו ְוִקּבֵ ׁשַ   ֵעיָניו.  ּפָ
ָכה  י ֱאִליֶעֶזרּבָ    ְוָאַמר: ַרּבִ

  . (תהלים כה, יד) "סֹוד ה' ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם"
חּוׁשּו ְלִמְנַייְנֶכם,    ָאַמר לֹו: ֵלְך ֱאמֹור ָלֶהם: ַאל תָּ

ַלִני ֵמ  ְך ְמקּוּבְ איּכָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַמע ֵמַרּבֹו ְוַרּבֹו ֵמַרּבוֹ ַרּבָ ָ ׁשּ   : , ׁשֶ
יַני:  ה ִמסִּ   ִהְלְכָתא ְלמׁשֶ

ִביִעית" ְ ׁשּ ר ָעִני ּבַ ִרין ַמְעׂשַ ְ   . ַעּמֹון ּומֹוָאב ְמַעׂשּ

  
ַעם?    ַמה ּטַ

  
ָבׁשּום עֹוֵלי ָבֶבל,  ָבׁשּום עֹוֵלי ִמְצַרִים ְולֹא ּכְ ים ּכְ ַרּכִ ה ּכְ   ַהְרּבֵ

ּה ְולֹא ְעּתָ ּה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקּדְ ָ דּוׁשּ ּקְ ֵני ׁשֶ ּה ְלָעִתיד ָלבֹא,  ִמּפְ ׁשָ   ִקּדְ
ִביִעית.  ְ ׁשּ ים ּבַ ְסְמכּו ֲעֵליֶהן ֲעִנּיִ ּיִ ֵדי ׁשֶ יחּום ּכְ   ְוִהּנִ

  
ָנא:    ּתָ

ְעּתֹו,  ָבה ּדַ ְ ְתַייׁשּ ּנִ   "ְלַאַחר ׁשֶ
ְחְזרּו ֵעיֵני יֹוֵסי ִלְמקֹוָמן, ְוָחְזרּו" ּיַ   . ָאַמר: ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

  
  
  

    רש"י

. מיד למה ולימרו ליה בהדיא
 הוזקקו לומר תלמידיך אנו:

. והתקינו שיהו נמנו וגמרו
ישראל הדרין בעבר הירדן במה 
שכבשו מסיחון ועוג ארץ עמון 

   ומואב:
. עכשיו מעשר עני מעשרין

בשביעית שהן היו זורעין 
בשביעית כדאמרינן לקמן שלא 
קידשוה עולי גולה כקדושת 

  הארץ:
. וקבל עיניך פשוט ידיך 

הוקשה בעיניו שנתן עטרה 
לאותו דורש והלא מימות אנשי 
 כנסת הגדולה היתה תקנה זו:

. אל יהי אל תחושו למניינכם
לכם שום חשש וגמגום במה 
שמיניתם ותיקנתם שהרי 

   הסכמתם להלכה:
. שקדושה ראשונה כך מקובלני

שקידשה יהושע לשעתה לא 
קידשה לעתיד לבא אבל קדושה 

דשה לעולם כדתניא שניה נתק
ביבמות (דף פב:) קדושה 
ראשונה ושניה יש להן שלישית 
אין להן לפיכך בשאר ארץ 
ישראל אין זריעה בשביעית אבל 
עמון ומואב הניחו מלקדשן כדי 
שיסמכו עליהן עניים בשביעית 
בלקט שכחה ופאה ובמעשר עני 
לכך תקנו להן שיהו מעשרין 
מעשר עני וברשות החכמים היה 

עליהן איזה מעשר להטיל 
שירצו לפי שאינן חייבין מן 

  התורה:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .6
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

  "ֵאיֶזהּו ׁשֹוֶטה? 
ְיָלה,  ּלַ   ַהּיֹוֵצא ְיִחיִדי ּבַ
ָברֹות,  ֵבית ַהּקְ ן ּבְ   ְוַהּלָ
סּותֹו"   . ְוַהְמָקֵרַע ֶאת ּכְ

  
ַמר:    ִאיּתְ
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ַבת ַאַחת.  ן ּבְ הּו ּכּוּלָ ּיְ   ַעד ׁשֶ
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

  ֲאִפיּלּו ַאַחת ֵמֶהן. 
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
טּות ִאי ּדְ  ֶרְך ׁשְ ֲחָדא ַנִמי!  -ָעֵביד ְלהּו ּדֶ   ֲאִפיּלּו ּבַ

טּות  ֶרְך ׁשְ ָלא ָעֵביד ְלהּו ּדֶ הּו ַנִמי לֹא!  -ִאי ּדְ   ֲאִפיּלּו ּכּוּלְ
  

טּות,  ֶרְך ׁשְ ָקא ָעֵביד ְלהּו ּדֶ   ְלעֹוָלם ּדְ
ָברֹות" ֵבית ַהּקְ ן ּבְ ֶרה ָעָליו רּוַח  - "ְוַהּלָ ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָקא ָעֵביד. ֵאימּור ּכְ   טּוְמָאה הּוא ּדְ

ְיָלה" ּלַ ס ַאֲחֵדיּה.  - "ְוַהּיֹוֵצא ְיִחיִדי ּבַ ִריּפָ ְנּדְ   ֵאימּור ּגָ
סּותֹו" בֹות הּוא.  -  "ְוַהְמָקֵרַע ֶאת ּכְ ַעל ַמֲחׁשָ   ֵאימּור ּבַ

הּו    ד,א ָעְבִדיְנהּו ְלכּוּלְ יָון ּדְ ַגח ׁשֹור ֲחמֹור וְ  - ּכֵ ּנָ ִמי ׁשֶ ה מּוָעד ַלּכֹל. ֲהָוה ְלהּו ^ּכְ   ָגָמל, ְוַנֲעׂשָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַתְנָיא:  ִמיַע ֵליּה ְלַרב הּוָנא ָהא ּדְ   ִאי ׁשְ

  "ֵאי ֶזהּו ׁשֹוֶטה? 
ּנֹוְתִנים לֹו" ֶ ל ַמה ׁשּ ד ּכָ יּה. ֶזה ַהְמַאּבֵ   , ֲהָוה ָהַדר ּבֵ

  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
סּות ָקֵרַע ּכְ יּה ִמּמְ י ֲהָוה ָהַדר ּבֵ ָדְמָיא ְלָהא, ּכִ יּה ּדְ ֲהָוה ָהַדר ּבֵ   ֹו הּוא ּדַ

הּו ֲהָוה ֲהַדר?  ְלָמא ִמּכּוּלְ   אֹו ּדִ
  

  ֵתיקּו. 
  

    רש"י

. האמור בכל איזהו שוטה
מקום שפטור מן המצות ומן 
העונש ואין קנינו קנין ואין 

  ממכרו ממכר:
 . בלילה:והלן בבית הקברות

עביד להו דרך  לעולם דקא
. ואפילו הכי לא מחזקינן שטות

ליה בחדא דהיוצא יחידי בלילה 
אימור גנדריפס אחדיה אני 
שמעתי חולי האוחז מתוך דאגה 
ולי נראה שנתחמם גופו ויוצא 

   למקום האויר:
. רוח שתשרה עליו רוח טומאה

שדים שיסייעוהו להיות מכשף: 
. כמו שנגח שור חמור וגמל

דנעשה  דבבא קמא (דף לז.)
מועד לכל ולא אמרינן עד שיהא 
מועד בשלשה בכל מין ומין 
דהואיל והועד שלשה נגיחותיו 
בשלשה מינין אין זה מקפיד על 
מין אחר אף כאן לא באו שלשה 
דברים לידו בבת אחת אלא כולן 

   משום שטות:
. הא דתניא אי שמיעא ליה

דמשמע בדבר אחד מחזיקין 
   אותו בשוטה הוה הדר ביה:
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רֹוִגינֹוס"   . "ְוּטּוְמטּום ְוַאְנּדְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ים. -  "ָזכּור"" ׁשִ    ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנָ
רֹוִגינֹוס.ְלהֹוִציא טּוְמטּום ְוַאנְ  - (שמות כג, יז) 4"ְזכּוְרָך"    ּדְ

ל ְזכּוְרָך" ים - "ּכָ ַטּנִ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהּקְ
  
  

  ָאַמר ַמר: 
ים -  "ָזכּור"" ׁשִ   . "ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנָ
  

ה ִלי ְקָרא?    ָהא ָלּמָ
ָרָמא הּוא,  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ִדי ִמְצַות ֲעׂשֵ   ִמּכְ

ָרָמא  ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ טוּ  -ְו"ּכָ ים ּפְ   רֹות"!ָנׁשִ
  

  ִאְצְטִריְך, 
ֲעָתְך ֲאִמיָנא: ֵניַלף  יה"ָסְלָקא ּדַ יה" "ְרִאּיָ   ֵמַהְקֵהל,  "ְרִאּיָ

ן  ַהּלָ יבֹות,  -ַמה ּלְ ים ַחּיָ   ָנׁשִ
אן  יבֹות,  - ַאף ּכָ ים ַחּיָ   ָנׁשִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

  ָאַמר ַמר: 
רֹוִגינֹוס -  "ְזכּוְרָך""   . "ְלהֹוִציא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
  
רֹוִגינֹוס ִאְצְטִריְך, ּבִ  ָלָמא ַאְנּדְ   ׁשְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ְוִאית ֵליּה ַצד ַזְכרּות  יב,  –ָסְלָקא ּדַ   ִליַחּיֵ
ַמע ָלן:    ָקא ַמׁשְ

ְפֵני ַעְצמֹו הּוא.  ה ּבִ ִרּיָ   ּבְ
א טּוְמטּום, ְסֵפיָקא הּוא,    ֶאלָּ

  ִמי ִאְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוֵטי ְסֵפיָקא? 
  

ֵייר ָאַמ    : ַאּבַ
חּוץ.  יָציו ִמּבַ ּבֵ ׁשֶ   ּכְ

  
  

                                                           
4
ל   ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ֵני ָהָאדֹן ה'-ְזכּוְרָך ֶאל-ׁשָ   ּפְ

 רש"י
. אם נאמר זכור אין לך זכור

להוציא אלא את הנשים עכשיו 
שנאמר זכורך בא להוציא אף 
טומטום ואנדרוגינוס עם 

   הנשים:
. בפ''ק דקדושין נשים פטורות

   (דף לד:) ילפינן לה:
. דהוי נמי מצות עשה מהקהל

 שהזמן גרמא ונשים חייבות:
. למעוטי ספיקא אתא קרא

בתמיה למה לי קרא מהיכא 
   תיתי לן לחיוביה:
. אלא שהגיד כשביציו מבחוץ

טמון דהא ודאי זכר הוא הלכך 
   איצטריך קרא למעוטי:
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  ָאַמר ָמר: 

ל ְזכּוְרָך"" ים - "ּכָ ַטּנִ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ַהּקְ
  

  ְוָהְתַנן: 
  ! "חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
אן  יַע ְלִחיּנּוְך,  -ּכָ ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ   ּבְ
אן  ּלא -ּכָ ָקָטן ׁשֶ יַע ְלִחינּוְך.  ּבְ   ִהּגִ

  
ַנן הּוא!  ַרּבָ יַע ְלִחינּוְך ּדְ ִהּגִ   ָקָטן ׁשֶ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי, 

ָעְלָמא.  א ּבְ   ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ
  

א ְקָרא ְלַמאי ֲאָתא?    ְוֶאּלָ
  

  ִלְכַדֲאֵחִרים, 
ַתְנָיא   : 5ּדְ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"
ת, ְוַהּבּוְרִס  ץ, ְוַהְמָצֵרף ְנֹחׁשֶ יה,  -י ַהְמַקּמֵ טּוִרין ִמן ָהְרִאּיָ   ּפְ

ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ ל ְזכּוְרָך"ִמׁשּ ל ְזכּוְרָך,  -  "ּכָ כֹול ַלֲעלֹות ִעם ּכָ ּיָ   ִמי ׁשֶ
ל ְזכּוְרָך" ֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲעלֹות ִעם ּכָ   .ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ

  
  

                                                           
55

  תיקון גירסה של מסורת הש"ס  

 רש"י
. מפרש במסכת כתובות המקמץ

(דף עז.) המקמץ בידו צואת 
כלבים ואומר אני כי לתקן בהן 
עורות שקורין קורדוו''ן 
 שמעבדים אותן בצואת כלבים:

. שמצרפו והמצרף נחשת
במקום שחופרין אותו מן 
הקרקע כדמפרש במסכת 

ן רע כתובות (שם) וכל אלו ריח
ואין יכולין לעלות עם 

   חביריהם:
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ֵאיָנן ְמׁשּוְחָרִרים" ים ַוֲעָבִדים ׁשֶ   . "ָנׁשִ

  
ָלָמא  ׁשְ ים""ּבִ ַדֲאָמַרן,  - ָנׁשִ   ּכְ

א    ְמָנַלן? – "ֲעָבִדים"ֶאּלָ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ֵני ָהָאדֹון ה'"ָאַמר ְקָרא:  א ָאדֹון ֶאָחד,  - (שמות כג, יז) "ֶאל ּפְ ֵאין לֹו ֶאּלָ   ִמי ׁשֶ

ׁש לֹו ָאדֹון ַאֵחר.  ּיֵ   ָיָצא ֶזה ׁשֶ
  

ה ִלי ְקָרא?    ָהא ָלּמָ
ָה  ל ִמְצָוה ׁשֶ ִדי ּכָ ּה ִמּכְ יֶבת ּבָ ה ַחּיֶ ָ ּה,  -ִאׁשּ יב ּבָ   ֶעֶבד ַחּיָ

ּה  יֶבת ּבָ ה ַחּיֶ ָ ֵאין ָהִאׁשּ ל ִמְצָוה ׁשֶ ּה,  - ּכָ יב ּבָ   ֵאין ָהֶעֶבד ַחּיָ
ָגַמר  ה!  (דברים כד, ג) "ָלּה" (ויקרא יט, כ) "ָלּה"ּדְ ָ   ֵמִאׁשּ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְצ  א ְלִמי ׁשֶ ן חֹוִרין. לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ   יֹו ּבֶ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָתֵני:  ֵאיָנן ְמׁשּוְחָרִרין"ּדְ ים ַוֲעָבִדים ׁשֶ   . "ָנׁשִ

ֵאיָנן ְמׁשּוְחָרִרין"ַמאי    ? "ׁשֶ
ָלל  ֵאיָנן ְמׁשּוְחָרִרין ּכְ   'ֲעָבִדים' ְסָתָמא  –ִאיֵליָמא ׁשֶ

ֵאיָנן ְמׁשּוְחָרִרין ְלַגְמֵרי,  א ָלאו, ׁשֶ   ֶאלָּ
  ְנהּו? ּוַמאי ִני

ן חֹוִרין.  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   ִמי ׁשֶ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
  

 רש"י

. זכור להוציא את כדאמרן
   הנשים:

. כתיב הכא וכתב לה לה מאשה
לה (דברים כד) וכתיב התם או 
 חפשה לא נתן לה (ויקרא יט):

. מיהו למשנה לא נצרכה כו'
וף את אחרונה הואיל ובידינו לכ

רבו חייב דאין לו אלא אדון 
  אחד:
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ֵקן" ר ְוַהּסּוָמא ְוהחֹוֶלה ְוַהּזָ   . "ְוַהִחיּגֵ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

6"ְרָגִלים""
   ַרְגַלִים,  - (שמות כג,יד) 

ין. ָרט ְלַבֲעֵלי ַקּבִ   ּפְ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ָרט ְל  -  "ְרָגִלים" ר,   :ּפְ   ִחיּגֵ
  ּוְלחֹוֶלה, 
  ּוְלסּוָמא, 

  ּוְלָזֵקן, 

ַרְגָליו ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ּבְ   . "ּוְלׁשֶ

  
ַרְגָליו" ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ּבְ   ְלַאּתּוֵיי ַמאי?  -  "ְוׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ְלַאּתּוֵיי ^ְמַפְנֵקי,    ד,ב
ְכִתיב:  ׁש ּדִ ָני ִמי ִבּקֵ י ָתבֹאּו ֵלָראֹות ּפָ ְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי" "ּכִ   . (ישעיהו א, יב) זֹאת ִמּיֶ

  
  

ָנא:    ּתָ
ֵמא  יה" - "ֶהָעֵרל ְוַהטָּ טּוִרין ִמן ָהְרִאּיָ   . ּפְ

ְכִתיב:  ָלָמא ָטֵמא ּדִ ׁשְ ה"ּבִ ּמָ ה ... ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ּמָ ָ 7"ּוָבאָת ׁשּ
   - ו)-(דברים יב, ה 

ִביָאה  נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ֲהָבָאה,  - ּכָ נֹו ּבְ   ֶיׁשְ
ִביָאה וְ  ֵאינֹו ּבְ ֲהָבָאה!  -ָכל ׁשֶ   ֵאינֹו ּבְ
  

א ָעֵרל ְמָנַלן?    ֶאלָּ
  

י ֲעִקיָבא ִהיא,  י ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ָטֵמא.  י ְלָעֵרל ּכְ ְמַרּבֵ   ּדִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
8"ִאיׁש ִאיׁש"

  . ְלַרּבֹות ֶאת ֶהָעֵרל" -  (ויקרא כב, ד) 

  
  

ַנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
יה,  - א "ָטֵמ  טּור ִמן ָהְרִאּיָ   ּפָ

ְכִתיב: ה" ּדִ ּמָ ה ... ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ּמָ ָ   , "ּוָבאָת ׁשּ
ִביָאה  נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ֲהָבָאה,  - ּכָ נֹו ּבַ   ֶיׁשְ
ִביָאה  ֵאינֹו ּבְ ֲהָבָאה.  -ְוָכל ׁשֶ   ֵאינֹו ּבַ

  
ֲהַבאי ן ּדַ י יֹוָחָנן ּבֶ ּום  ַרּבִ י ְיהּוָדהאֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ַאַחת ֵמֵעיָניו סּוָמ  טּור - א ּבְ יה,  ּפָ   ִמן ָהְרִאּיָ
ֱאַמר: ּנֶ א ֵליָראֹות, "ֵיָרֶאה" "ִיְרֶאה" ׁשֶ ְך ּבָ א ִלְראֹות ּכָ ּבָ ֶדֶרְך ׁשֶ   : ּכְ

י ֵעיָניו  תֵּ ׁשְ א ִלְראֹות ּבִ י ֵעיָניו" - ַמה ּבָ תֵּ ׁשְ   . ַאף ֵליָראֹות ּבִ

  
  

                                                           
6
ָנה   ָ ׁשּ חֹג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים ּתָ   ׁשָ

7
י ִאם   ר-ֶאל-ּכִ קֹום ֲאׁשֶ ל-ַהּמָ ְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת-ִיְבַחר ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִמּכָ ם -ׁשִ מֹו ׁשָ הׁשְ ּמָ ָ ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ׁשּ ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת  ו  .ְלׁשִ ּמָ ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ

ַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם רּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ּבְ רֵֹתיֶכם ְוֵאת תְּ   ַמְעׂשְ
8
  ִאיׁש ִאיׁש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל  

    רש"י

. פרט לבעלי קבין דבר אחר כו'
מפעמים נפקא כדאמרינן לעיל 
הלכך רגלים למעוטי מי שצריך 
 משענת אחרת לבד מרגליו:

. שאין הולכין בלא מנעל מפנקי
דאין אדם נכנס להר הבית 

מנעלו דכתיב מי בקש זאת ב
   מידכם רמוס חצרי:
. אין חייבין פטורים מן הראיה

לשלוח עולות ראיותיהן על ידי 
שליח: טמא אינו (חייב) בביאה 
שאינו יכול ליכנס למקדש 
דכתיב (כי מקדש) ה' טמא 

   ונכרתה (במדבר יט):
. ישראל שמתו אחיו מחמת ערל

מילה: הכי גרסינן דמרבי ליה 
   ערל כטמא:

. מזרע אהרן והוא יש אישא
   צרוע או זב:

. שהוא כטמא לרבות את הערל
שלא יאכל תרומה אם כהן 

  הוא:

 



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        ה, בה, בה, בה, ב    ––––ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .11
י ָמֵטי ְלַהאי ְקָר  ַרב הּוָנא ֵכי.  -  "ִיְרֶאה" "ֵיָרֶאה"א: ּכִ   ּבָ

ּנּו?!  ה ִלְראֹותֹו, ִיְתַרֵחק ִמּמֶ ַרּבֹו ְמַצּפֶ   ָאַמר: ֶעֶבד ׁשֶ
ְכִתיב:  ְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי"ּדִ ׁש זֹאת ִמּיֶ ּקֵ ָני ִמי ּבִ י ָתבֹאּו ֵלָראֹות ּפָ   . (ישעיה א, יב) "ּכִ

   
י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרב הּוָנא ֵכי:  –ּכִ   ּבָ

ם""ְוזָ  ָ ָלִמים ְוָאַכְלּתָ ׁשּ   , (דברים כז, ז) ַבְחּתָ ׁשְ
ּנּו?!  ְלָחנֹו ִיְתַרֵחק ִמּמֶ ה ֶלֱאכֹול ַעל ׁשֻ ַרּבֹו ְמַצּפֶ   ֶעֶבד ׁשֶ

ְכִתיב:  י רֹב ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ה'"ּדִ ה ּלִ   . (ישעיה א, יא) "ָלּמָ
  
  

י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  י ֶאְלָעָזר ּכִ ֵכי: –ַרּבִ   ּבָ
ָניו""ְולֹא ָיְכל י ִנְבֲהלּו ִמּפָ   , (בראשית מה, ג) ּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ּכִ

ְך,  ר ָוָדם ּכָ ׂשָ ל ּבָ   ּוַמה ּתֹוֵכָחה ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה!  -ּתֹוֵכָחה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ

  
י ֶאְלָעָזר י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ

מּוֵאל ֶא  ִני ְלַהֲעלֹות אִֹתי""ַוּיאֶמר ׁשְ ְזּתַ ה ִהְרּגַ אּול: ָלּמָ   , (שמואל א' כח, טו) ל ׁשָ
ין,  יק ָהָיה ִמְתָייֵרא ִמן ַהּדִ ּדִ מּוֵאל ַהּצַ ְ   ּוַמה ׁשּ

ה!  ה ְוַכּמָ ּמָ   ָאנּו ַעל ַאַחת ּכַ
  

מּוֵאל    ַמאי ִהיא? -ׁשְ
  

ְכִתיב:  אּול ֱאלִֹהים ָרִאיִתי עֹ ּדִ ה ֶאל ׁשָ ָ   . (שמואל א' כח, יג) ִלים""ַוּתֹאֶמר ָהִאׁשּ
ַמע,  - "עִֹלים" ֵרי ַמׁשְ   ּתְ

מּוֵאל,  - ַחד    ׁשְ
ֲהֵדיּה.  -ְוִאיָדְך  ה ּבַ מּוֵאל ְוַאְתֵייּה ְלמׁשֶ ֲאַזל ׁשְ   ּדַ

ֵעיָנא,  לֹום ְלִדיָנא ִמְתּבָ ְלָמא ַחס ְוׁשָ   ָאַמר ֵליּה: ּדִ
אֹוַר  ְכַתְבּתְ ּבְ ָתא ּדִ א ִמיּלְ ֵליּכָ ֲהַדאי, ּדְ יָה. קּום ּבַ יְמּתִ ָלא ִקּיַ   ְייָתא ּדְ

  
  

י ַאִמי י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי: –ּכִ   ּבָ
ְקָוה" יהּו אּוַלי ֵיׁש ּתִ ָעָפר ּפִ ן ּבֶ   , (איכה ג, כט) "ִיּתֵ

י ַהאי ְואּוַלי.    ָאַמר: ּכּוּלֵ
  

י ַאִמי י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ
ׁשּו ֲענָ  ּקְ ׁשּו ֶצֶדק ּבַ ּקְ יֹום ַאף ה'""ּבַ ְתרּו ּבְ ּסָ   , (צפניה ב, ג) ָוה אּוַלי ּתִ

י ַהאי ְואּוַלי.   ָאַמר: ּכּוּלֵ
  
  

י ַאִסי י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ
ט אּוַלי ֶיֱחַנן ה' ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות" ּפָ ַער ִמׁשְ ַ יגּו ַבׁשּ ְנאּו ָרע ְוֶאֱהבּו טֹוב ְוַהּצִ   , (עמוס ב, טו) "ׂשִ

י    ַהאי ְואּוַלי.ּכּולֵּ
  
  

י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרב יֹוֵסף ֵכי: –ּכִ   ּבָ
ט" ּפָ לֹא ִמׁשְ ה ּבְ   , (משלי יג, כג) "ְוֵיׁש ִנְסּפֶ

ָלא ִזְמֵניּה?  ֲאֵזיל ּבְ א ּדַ   ָאַמר: ִמי ִאיּכָ
  

  ִאין, 
י ָהא ּדְ  ֵייּכִ ר ַאּבַ יַבי ּבַ ֶות. ַרב ּבֵ יּה ַמְלַאְך ַהּמָ ּבֵ ִכיַח ּגַ   ֲהָוה ׁשְ

יא.  ָאַמר ּיָ יַער ְנׁשַ ָלא ׂשֵ לּוֵחיּה: ִזיל ַאְייִתי ִלי ִמְרָים ְמַגּדְ   ֵליּה ִלׁשְ
ֵקי.  ְרּדְ ָלא ּדַ   ֲאַזל ַאְייֵתי ֵליּה ִמְרָים ְמַגּדְ

יא ֲאָמִרי ָלְך!  ּיָ יַער ְנׁשַ ָלא ׂשֵ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ִמְרָים ְמַגּדְ
  ָאַמר ֵליּה: ִאי ָהִכי, ַאַהְדָרּה! 

  הֹוִאיל ְוַאְייִתיָתּה ֶליֱהֵוי ְלִמְנָייָנא! ָאַמר ֵליּה: 

    רש"י

. שהוא חביב לרבו עד שרבו עבד
מצפה ושואף מתי יראהו 

   יתרחק מעליו:
. איך הגיע יום יתרחק מעליו

ו לשונא ורחקו וצוה שנהפך ל
שלא יראהו שנאמר כי תבאו 

   וגו':
 . שמוכיח פשעו בפניו:תוכחה

 . מנא לן דמתיירא:מאי היא
. כל היסורין כולי האי ואולי

הללו יקבל ועודנו בספק אם 
   תהיה לו תקוה:

. יש כלה ויש נספה בלא משפט
ואין עון בידו ולא היה משפט 

  לספות:
. הש''ס: ומי איכא דאזיל כו' 

   קא בעי לה:
 . מלאך לשלוחו:אמר ליה

. אייתי לי מרים מגדלא נשייא
הרוג את מרים המקלעת שיער 

  הנשים:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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א ֵהיִכי ָיְכַלּתְ ָלּה?    ֶאלָּ
ְגָרא   ה,א  ָיָדּה ַוֲהַות ָקא ׁשָ ּנּוָרא, ^ֲהַות ְנִקיָטא ְמָתאָרא ּבְ   ּוְמַחְרָיא ּתַ

ָלּה, ְוַאְייִתיָתּה. ּה ְדַכְרָעּה, ָקְדָחא ְוִאיְתַרע ַמּזָ ּבָ ִקְלָתא ְוַאַנְחָתא ַאּגַ    ׁשְ
ֵייָאַמר ֵליּה  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ִאית ְלכּו ְרׁשּוָתא ְלֶמיֱעַבד ָהִכי? ַרב ּבֵ

ִתיב:  ט"ָאַמר ֵליּה: ְולֹא ּכְ ּפָ לֹא ִמׁשְ ה ּבְ   ? (משלי יג, כג) "ְוֵיׁש ִנְסּפֶ
א"ָאַמר ֵליּה: ְוָהְכִתיב:    ! (קהלת א, ד) "ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ

ָרֵעיָנא ְלהּו ֲאָנא ִליְמָנא ֵליּה ְלדּוָמה. ָאַמר: ּדְ ָמלּו ְלהּו ְלָדָרא, ַוֲהַדר ַמׁשְ   , ַעד ּדְ
 ? ֵניּה ַמאי ָעְבַדּתְ   ָאַמר ֵליּה: סֹוף סֹוף ׁשְ

יּה  ִמילֵּ ַמֲעִביר ּבְ ַנן ּדְ א צּוְרָבא ֵמַרּבָ   מֹוִסיְפָנא ְלהּו ֵליּה, ְוָהְוָיא ִחּלּוֵפיּה.  -ָאַמר: ִאי ִאיּכָ
  
  

י יֹוָחָנן י  ַרּבִ ֵכי:  –ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא ּכִ   ּבָ
ם" עֹו ִחּנָ ִסיֵתִני בֹו ְלַבּלְ   , (איוב ב, ג) "ַוּתְ

ת,  ַרּבֹו ְמִסיִתין לֹו ְוִניּסַ ָנה ֵיׁש לֹו?!  - ֶעֶבד ׁשֶ ּקָ   ּתַ
  

י יֹוָחָנן י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ
ו לֹא ַיֲאִמין" ְקדֹׁשָ   , (איוב טו, טו) "ֵהן ּבִ

ְק ִאי  ַמאן ַיֲאִמין?  - דֹוָשיו לֹא ַיֲאִמין""ּבִ   ּבְ
  

ֵאֵני,  ֲהָוה ְמַנֵקיט ּתְ ְבָרא ּדַ אֹוְרָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ   יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקא ָאֵזיל ּבְ
ָלא ָמטּו.  ֵקיל ָהָנְך ּדְ ָמטּו ּוׁשְ ֵביק ָהָנְך ּדְ   ׁשָ

  ָאַמר ֵליּה: ָלאו ָהֵני ַמֲעָלן ְטֵפי? 
ֵעיַנן ְלהּו, ָהֵני ַנְטָרן ְוָהֵני ָלא ַנְטָרן.  ָאַמר ֵליּה: ָהֵני   ְלאֹוְרָחא ּבָ

ְכִתיב:  ו לֹא ַיֲאִמין"ָאַמר: ַהְיינּו ּדִ ְקדֹׁשָ   . "ֵהן ּבִ
  

  ִאיִני?! 
יָבבּוֵתיּה דּ  ׁשֵ ֲהָוה ּבְ ְלִמיָדא ּדַ ַסְנְדִריְוָהא ַההּוא תַּ י ֲאֶלּכְ זּוָטר,   ְַרּבִ ֵכיב ַאּדְ   ְוׁשָ

ֵע  י. ְוָאַמר: ִאי ּבָ ַנן, ֲהָוה ַחּיֵ   י ַהאי ֵמַרּבָ
ְלָמא  ו לֹא ַיֲאִמין"ְוִאם ִאיָתא, ּדִ ְקדֹׁשָ   ֲהָוה!  "ֵהן ּבִ

  
ַרּבֹוָתיו ֲהָוה.    ַההּוא ְמַבֵעט ּבְ

  
י יֹוָחָנן י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ

ט,  ּפָ ׁשְ י ֲאֵליֶכם ַלּמִ   "ְוָקַרְבּתִ
 ְ ְמַכׁשּ ִכיר"ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ּבַ ַכר ׂשָ ֵקי ׂשְ ֶקר ּוְבעֹׁשְ ָ ִעים ַלׁשּ ּבָ ׁשְ 9ִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבּנִ

  , (מלאכי ג, ה) 

ַרּבֹו ְמָקְרבֹו ְלדּונֹו, ּוְמַמֵהר ְלָהִעידֹו  ָנה ֵיׁש לֹו?!  - ֶעֶבד ׁשֶ ּקָ   ּתַ
  

איָאַמר  ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
תּוב  ַקל ָעֵלינּו ַהּכָ ָ ׁשּ ֲחמּורֹות. אֹוי ָלנּו ׁשֶ   ַקּלֹות ּכַ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ר  ל ּגֵ ינֹו ׁשֶ ה ּדִ ּטֶ ל ַהּמַ ל ַמְעָלה,  - ּכָ ינֹו ׁשֶ ה ּדִ ִאיּלּו ַמּטֶ   ּכְ
ֱאַמר:  ּנֶ י ֵגר"ׁשֶ   ."ּוַמּטֵ
י" ִתיב.  "ּוַמּטִ   ּכְ

  
אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ   : ַרּבִ

ָבר ּוִמְתָחֵרט ּבֹו  ה ּדָ ל ָהעֹוׂשֶ ד, מֹוֲח  - ּכָ   ִלין לֹו ִמּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ   , "ְולֹא ְיֵראּוִני"ׁשֶ

ד.  - ָהא 'ְיֵראּוִני'    מֹוֲחִלין ָלֶהם ִמּיָ
  
  

י יֹוָחָנן י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ
ל ֶנְעָלם" ט ַעל ּכָ ּפָ ה ָהֱאלִֹהים ָיִבא ְבִמׁשְ ל ַמֲעׂשֶ י ֶאת ּכָ   , (קהלת יב, יד) "ּכִ

ַרּבֹו ׁשוֹ  ְזדֹונֹותֶעֶבד ׁשֶ ָגגֹות ּכִ ָנה ֵיׁש לֹו?!  -ֵקל לֹו ׁשְ ּקָ   ּתַ
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ֵקי ׂשְ ְוָקַר ְוָקַר ְוָקַר ְוָקַר    ֶקר ּוְבעׁשְ ָ ִעים ַלׁשּ ּבָ ׁשְ ִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבּנִ ְ ְמַכׁשּ ט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ּבַ ּפָ ׁשְ י ֲאֵליֶכם ַלּמִ ֵקי ׂשְ ְבּתִ ֶקר ּוְבעׁשְ ָ ִעים ַלׁשּ ּבָ ׁשְ ִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבּנִ ְ ְמַכׁשּ ט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ּבַ ּפָ ׁשְ י ֲאֵליֶכם ַלּמִ ֵקי ׂשְ ְבּתִ ֶקר ּוְבעׁשְ ָ ִעים ַלׁשּ ּבָ ׁשְ ִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבּנִ ְ ְמַכׁשּ ט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ּבַ ּפָ ׁשְ י ֲאֵליֶכם ַלּמִ ֵקי ׂשְ ְבּתִ ֶקר ּוְבעׁשְ ָ ִעים ַלׁשּ ּבָ ׁשְ ִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבּנִ ְ ְמַכׁשּ ט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ּבַ ּפָ ׁשְ י ֲאֵליֶכם ַלּמִ ִכיר ְבּתִ ִכיר ַכר ׂשָ ִכיר ַכר ׂשָ ִכיר ַכר ׂשָ   אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר ה'ַכר ׂשָ

    רש"י

. מאחר שלא היכי יכלת לה
   הגיע זמנה:

. הות נקיטא מתארא בידה
היתה אוחזת בידה האוד של 

  :תנור שקורין פרגו''ן
. מכבדת את וקא מחריא תנורא

   התנור:
. אותיבתיה אגבה דכרעה

הושיבתו על גב רגלה ונכות 
   והורע מזלה:

. איני מוסרן דרעינא להו אנא
לשומר המתים ששמו דומה 
אלא מתגלגלין עמי ושטין 
בעולם עד שיתמלאו שנותיו 

   והוא קרוי דור:
. מעביר על דמעביר במיליה

   מדותיו:
   . נתבשלו:דמטו

. אותן שלא בישלו ני מינטרןה
 כל צורכן אין ממהרות לירקב:

. הטובות ירא היינו דכתיב כו'
פן ירקבו אף הבחורים 
הצדיקים נאחזין למיתה פן 

   יחטאו:
   . בעודו בחור:אדזוטר

. להיות הולך אי בעי האי מרבנן
   בדרך טובים הוי חיי:

. רבי מבעט ברבותיו הוה
אלכסנדרי היה מכיר בו שלא 

ן הקדושים וכתיב וטוב היה מ
לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים 
כצל אשר איננו ירא מלפני 
האלהים (קהלת ח) ותניא 
במסכת קדושין (דף לג:) מורא 
זו איני יודע מהו כשהוא אומר 
והדרת פני זקן ויראת מאלהיך 
(ויקרא יט ) הוי אומר מורא זו 

   כבוד חכמים:
. עושקי שכר קלות כחמורות

 ומכשפים:שכיר כמנאפים 
  . בהאי קרא כתיב:ומטי גר

 . ובהא קרא כתיב:ולא יראוני 
כי את כל מעשה האלהים יביא 

. ואף על במשפט על כל נעלם
הנעלמות ממנו שעשה שוגג הוא 

   מביאו במשפט:



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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ל ֶנְעָלם"ַמאי    ?"ַעל כָּ

  
  : ַרבָאַמר 

ּה.  ְפֵני ֲחֵברֹו, ְוִנְמָאס ּבָ ה ּבִ יּנָ   ֶזה ַההֹוֵרג ּכִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְפֵני ֲחֵבירֹו ְוִנְמָאס.    ֶזה ָהָרק ּבִ
  

  ? "ִאם טֹוב ְוִאם ָרע"ַמאי 
  

ֵב  איי ָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ַפְרֶהְסָיא.    ֶזה ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלָעִני ּבְ

  
י ָהא, ּדְ  איּכִ י ַיּנַ ַפְרֶהְסָיא,  ַרּבִ ָקא ָיֵהיב זּוָזא ְלָעִני ּבְ ְבָרא ּדְ   ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

יּה.  יַהַבת ֵליּה ּוְכַסְפּתֵ א ּדִ ּתָ לֹא ְיַהַבת ֵליּה, ֵמָהׁשְ   ָאַמר ֵליּה: מּוָטב ּדְ
  

ֵבי  יָלאּדְ י ׁשֵ   ָאְמִרי:  ַרּבִ
ָדא.  ָקא ַמְייֵתי ָלּה ִליֵדי ֲחׁשָ ֵסֶתר, ּדְ ה ּבְ ָ   ֶזה ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלִאׁשּ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

תֹות.  ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ְך ּבְ ֵאינֹו ְמחּוּתָ ר ׁשֶ ׂשָ ּתֹו ּבָ ר ְלִאׁשְ ּגֵ   ֶזה ַהְמׁשַ
  

ר!  ָרָבאְוָהא  ּגֵ   ְמׁשַ
  

ת  אֵני ּבַ אַרב ִחְס ׁשָ ְבִקיָאה.ּדָ וּה ּדִ ַגּוָ ִקים ֵליּה ּבְ   , ּדְ
  
  

י יֹוָחָנן י ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא  ַרּבִ ֵכי:  –ּכִ   ּבָ
י ִתְמֶצאָן אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות"   , (דברים לא, כא) "ְוָהָיה ּכִ

ַרּבֹו ַמְמִציא לֹו ָרעֹות ְוָצרֹות  ָנה ֵיׁש לֹו?!  -ֶעֶבד ׁשֶ ּקָ   ּתַ
  

  ? . ְוָצרֹות""ָרעֹות ..ַמאי 
  

  : ַרבָאַמר 
ֲעׂשֹות  -  "ָרעֹות" ּנַ   זֹו ְלזֹו,  "ָצרֹות"ׁשֶ

א.  גֹון ִזיּבּוָרא ְוַעְקַרּבָ   ּכְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ַעת ּדֹוֲחקֹו.  ׁשְ ְמִציא לֹו ָמעֹות ְלָעִני ּבִ   ֶזה ַהּמַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י:  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ַהְיינּו ּדְ

ִכיַח. זּוָזא ְלָעְלָלא ָלא ׁשְ    ִכיָחא, ִלְתֵליָתא ׁשְ
  
  

י ָפַני ֵמֶהם" ְרתִּ ים ְוִהְסתַּ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ 10"ְוָחָרה ַאּפִ
  . (דברים לא, יז) 

  
ר ַטְביּוֵמיָאַמר  ָלא ּבַ ְרּדְ   : ַרבָאַמר  ַרב ּבַ

ִנים'  ר ּפָ 'ֶהְסּתֵ ֵאינֹו ּבְ ל ׁשֶ   ֵאינֹו ֵמֶהם - ּכָ
ֵאינֹו ּבְ    ה,ב ל ׁשֶ   ^ֵאינֹו ֵמֶהם.  -  (דברים לא, יז)ָהָיה ֶלֱאכֹל""וְ ּכָ

  
ַנן לְ    : ָרָבאָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ

ִנים' ִאיֵתיּה, ְולֹא ּבְ  ר ּפָ 'ֶהְסּתֵ   ִאיֵתיּה! "ְוָהָיה ֶלֱאכֹל"ָמר לֹא ּבְ
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י ָפַני ֵמֶהם   ְרּתִ ים ְוִהְסּתַ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ י ָפַני ֵמֶהםְוָחָרה ַאּפִ ְרּתִ ים ְוִהְסּתַ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ י ָפַני ֵמֶהםְוָחָרה ַאּפִ ְרּתִ ים ְוִהְסּתַ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ י ָפַני ֵמֶהםְוָחָרה ַאּפִ ְרּתִ ים ְוִהְסּתַ י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ   והיה לאכול ְוָחָרה ַאּפִ

    רש"י

 . אפי' דבר מועט במשמע:על כל
 חבירו בדבר:. קצה דעת ונמאס

. דמשמע אף על מאי אם טוב
   הטובה מביאו במשפט:

. שאינו מנוקר מן שאינו מחותך
 החלב ומן הגידין האסורים:

. שמתוך בערבי שבתות
שממהרין לעשות צורכי שבת 
 אינן נותנין לב אם מנוקר הוא:

. לשון צרות סמוכות זו לזו
וכעסתה צרתה (שמואל א א) 

   שתי נשים יחד:
. נקיט הכי באזיבורא ועקר

משום דאמרינן במסכת ע''ז 
בפרק אין מעמידין (דף כח:) 
חמימי לעקרבא וקרירי 
לזיבורא וחילופא סכנתא הלכך 
היכא דנכתיה זיבורא ועקרבא 
נעשות צרות זו לזו דלית ליה 
תקנתא לא בקרירי דקשה 
לעקרב ולא בחמימי דקשה 

   לזיבורא:
זה הממציא מעות לעני בשעת 

י אם טוב ואם . אלעיל קאדוחקו
רע הרגיל להמציא צדקתו לעני 
בשעת דוחקו ולא קודם שעת 
הדחק שיכול לבקש מזונותיו 

   ולקנותן בשעת הזול:
. לקנות התבואה לעללא

דמתרגם ועללת ארעא (ויקרא 
   כה):

. להפסד ולאיבוד כך לתליתא
שמעתי ולי נראה לקנות בשעת 
הדחק מזון שהוא תולה בסלו 

יא:) כדאמר מר (פסחים דף ק
תלא סילתא תלא מזוני תלאי 

  בביתא קשה לעניותא:
. מזרע ישראל דכתיב אינו מהן

והסתרתי פני מהם (דברים לא) 
שצועק מצרות הבאות עליו 

 ואינו נענה שלא יבואו:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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א?!  בֹור ַמְלּכָ י ׁשָ ִצְנָעא ּבֵ ְרָנא ּבְ ּדַ ה ְמׁשַ ּמָ   ָאַמר ְלהּו: ִמי ָיְדִעיתּו ּכַ

  
ַנן ֵעיַנְייהּו. ֲאִפיּלוּ  יּה ַרּבָ   ָהִכי, ְיַהבּו ּבֵ

  
א ּוְגַרּבּוהּו.  בֹור ַמְלּכָ ֵבי ׁשָ דּור ּדְ ָהִכי ׁשְ   ַאּדְ

  
  ָאַמר: 

ַתְנָיא:    ַהְיינּו ּדְ
ְמִליֵאל"ָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

"ָנְתנּו ֲחָכִמים ֵעיֵניֶהם" אֹו ִמיָתה אֹו עֹוִני" ל ָמקֹום ׁשֶ   . ּכָ

  
  

ּיֹום ַההּוא""ְוָא  ַני ּבַ יר ּפָ ר ַאְסתִּ   . (דברים לא, יח) נִֹכי ַהְסּתֵ
  

  , ָרָבאָאַמר 
ר ּבֹו.  ֲחלֹום ֲאַדּבֵ ַני ֵמֶהם, ּבַ י ּפָ ְרּתִ ִהְסּתַ י ׁשֶ רּוְך הּוא: ַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

  ָידֹו ְנטּוָיה ָעֵלינּו, 
ֱאַמר:  ּנֶ יִתיָך" "ּוְבֵצל ָיִדיׁשֶ ּסִ   . (ישעיהו נא, טז) ּכִ

  
  

ן ֲחַנְנָיה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יּה.  ַרּבִ יּה ִמיּנֵ ַאַהְדִריְנהּו ָמֵריּה ְלַאּפֵ א ּדְ י ֵקיָסר, ַאֲחֵוי ֵליּה ַההּוא ִמיָנא: ַעּמָ   ֲהָוה ָקֵאי ּבֵ
  ַאֲחֵוי ֵליּה: ָידֹו ְנטּוָיה ָעֵלינּו. 

ַע ָאַמר ֵליּה ֵקיָסר לְ  י ְיהֹוׁשֻ   : ַמאי ַאֲחֵוי ָלְך? ַרּבִ
יּה,  יּה ִמיּנֵ ַאַהְדִריְנהּו ָמֵריּה ְלַאּפֵ א ּדְ   ַעּמָ

דֹו ְנטּוָיה ָעֵלינּו.    ַוֲאָנא ַמֲחֵויָנא ֵליּה: ּיָ
יּה.  ַאַהְדִריְנהּו ָמֵריּה ִמיּנֵ א ּדְ   ָאְמרּו ֵליּה ְלַההּוא ִמיָנא: ַמאי ַאְחֵויית ֵליּה? ַעּמָ

  ַדֲעָנא. ּוַמאי ַאֲחֵוי ָלְך? ָלא יָ 
קּוהּו ּוְקַטלּוהּו.  א?! ַאּפְ י ַמְלּכָ ָמחֹוג ַיֲחֵוי ַקּמֵ ָלא ָיַדע ַמאי ַמֲחוּו ֵליּה, ּבְ ְבָרא ּדְ   ָאְמרּו: ּגַ

  
יּה ּדְ  י ָקא ַנְיָחא ַנְפׁשֵ ן ֲחַנְנָיהּכִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַנן:  ַרּבִ   ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ

ָנֵאי?  יֱהֵוי ֲעַלן ִמּמִ   ַמאי ּתֶ
ִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתם"ֶהם: ָאַמר לָ    , (ירמיהו מט, ז) 11"ָאְבָדה ֵעָצה ִמּבָ
יָון ׁשֶ  ִנים ּכֵ ל אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  ִנְסְרָחה ָחְכָמָתן" - "ָאְבָדה ֵעָצה ִמּבָ   ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ָך"ֵמָהָכא:    . (בראשית לג, יב) "ַוּיאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלֶנְגּדֶ
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ִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתםהאין עוד חכמה בתימן    ִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתםָאְבָדה ֵעָצה ִמּבָ ִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתםָאְבָדה ֵעָצה ִמּבָ ִנים ִנְסְרָחה ָחְכָמָתםָאְבָדה ֵעָצה ִמּבָ   ָאְבָדה ֵעָצה ִמּבָ

 רש"י

. שהעובדי כוכבים והיה לאכול
  שוללין ממונו:

  . שללוהו:וגרבוהו
. ביום ההוא קא בחלום אדבר בו

דייק ביום ולא בלילה שמראין 
   לו חלום כדי שיתפלל על הדבר:

   להגן עליו:. ידו נטויה
. שאינם מאמינים אפיקורסים

   לדברי רז''ל כגון צדוקים:
. על ידי סימן רמז לו אחוי ליה

   החזיר פניו:
   . ברמז:במחוג

. באדום כתיב נסרחה חכמתם
האין עוד חכמה בתימן אבדה 

   עצה מבנים מישראל:
   . בשוה:לנגדך

   
  

 

  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        ה, בה, בה, בה, ב .12
א י ִאיּלָ ֵבי  ַרּבִ א ּדְ ַדְרּגָ יָלאֲהָוה ָסֵליק ּבְ ר ׁשֵ ה ּבַ   . ַרּבָ

ֲהָוה ָקא ָקֵרי:  ָמֵעיּה ְלַיּנּוָקא ּדַ חֹו"ׁשְ ֵ יד ְלָאָדם ַמה ׂשּ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח ּוַמּגִ י ִהּנֵ   . (עמוס ד, יג) "ּכִ
יחוֹ  ֵ יד לֹו ַמה ׂשּ ַרּבֹו ַמּגִ ָנה ֵיׁש לֹו?!  -  ָאַמר: ֶעֶבד ׁשֶ ּקָ   ּתַ

  
חֹו"ַמאי  ֵ   ? "ַמה ׂשּ

  
  : ַרבָאַמר 

ַעת ִמיָתה.  ׁשְ יִדים לֹו ְלָאָדם ּבִ ּתֹו ַמּגִ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ּבֵ יָחה ְיֵתיָרה ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ׂשִ
  

  ִאיִני?! 
ֲהָנאְוָהא  ֵני ּתּוֵתי ּפּוְרֵייּה ּדְ  ַרב ּכָ ָסח ְוָצַחק וְ ַרבֲהָוה ּגָ ָמֵעיּה ּדְ ה ְצָרָכיו. , ּוׁשְ   ָעׂשָ

ֵמי ּפּוֵמיּה ּדְ  יָלא.  ַרבָאַמר: ּדָ ְבׁשִ ָלא ְטֵעים ֵליּה ּתַ ַמאן ּדְ   ּכְ
ֲהָנא, ּפּוק! ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא!    ָאַמר ֵליּה: ּכָ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ָצִריְך ְלַרּצּוָיּה.  -ּכָ   ּדְ
ָלא ָצִריְך ְלַרּצּוָיּה.  - ָהא    ּדְ

  
  

ָמעּוהָ  ֵני ֵגָוה" "ְוִאם לֹא ִתׁשְ י ִמּפְ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ   .(ירמיהו יג, יז) ּבְ
  

ר ִאיְנָיאָאַמר  מּוֵאל ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ׁשְ ְ   : ַרבִמׁשּ
מֹו.  ִרים ׁשְ רּוְך הּוא ּוִמְסּתָ דֹוׁש ּבָ   ָמקֹום ֵיׁש לֹו ְלַהּקָ

  
ֵני ֵגָוה"ַמאי    ? "ִמּפְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   :ַרב ׁשְ

נֵ  ָנה ַלּגֹוִיים. ִמּפְ ָלה ֵמֶהם ְוִנּתְ יּטְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ   י ַגֲאָווָתן ׁשֶ
  

ר ַנֲחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ
ַמִים.  ל ַמְלכּות ׁשָ ֵני ַגֲאָווָתּה ׁשֶ   ִמּפְ

  
רּוְך הּוא?  דֹוׁש ּבָ יּה ַהּקָ ה ַקּמֵ ִכּיָ א ּבְ   ּוִמי ִאיּכָ

אְוָהָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
רּוְך הּוא, ֵאין ֲעִצי דֹוׁש ּבָ   בּות ִלְפֵני ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְמקמֹו"ׁשֶ   ! (דברי הימים א' טז, כז) "הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ּבִ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
ֵאי.  - ָהא  ּוָ י ּגַ ָבּתֵ   ּבְ
ָרֵאי.  - ָהא  י ּבָ ָבּתֵ   ּבְ

  
ָרֵאי, לֹא?!  י ּבָ   ּוְבָבּתֵ

ִתיב:  ְקָרא ֲאדְוָהא ּכְ ק""ַוּיִ ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחגֹר ׂשָ ּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ   ! (ישעיהו כב, יב) ָני ה' ְצָבאֹות ּבַ
  

כּו,  לֹום ּבָ ֲאִפיּלּו ַמְלֲאֵכי ׁשָ ׁש, ּדַ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ אֵני ֻחְרּבַ   ׁשָ
ֱאַמר:  ּנֶ יּון"ׁשֶ לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ   . ישעיהו לג, ז)( "ֵהן ֶאְרֶאּלָ

  
  

    רש"י

. איכא דכתיב גואיבבתי 
   במסתרים:

הכי גרסינן ובבתי בראי ליכא 
. וכל קריאה והכתיב ויקרא

   השמעת קול היא:
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        ה, בה, בה, בה, ב .13
ה ֵעֶדר ה'" ּבָ י ִנׁשְ ְמָעה ּכִ ְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ּדִ   . (ירמיהו יג, יז) "ְוָדמַֹע ּתִ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ה?  לּו ָלּמָ ָמעֹות ַהּלָ לֹׁש ּדְ   ׁשָ
ׁש ִראׁשֹון,  - ַאַחת    ַעל ִמְקּדָ

ִני,  - ְוַאַחת  ׁש ׁשֵ   ַעל ִמְקּדָ
קֹוָמן. ַעל ִיׂשְ  - ְוַאַחת  לּו ִמּמְ ּגָ   ָרֵאל ׁשֶ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

יּטּול ּתֹוָרה.  - ַאַחת    ַעל ּבִ
  

לּו"  ּגָ ָרֵאל ׁשֶ ָאַמר: "ַעל ִיׂשְ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְכִתיב:  - ּבִ ה ֵעֶדר ה'"ַהְיינּו ּדִ ּבָ י ִנׁשְ   , "ּכִ
יּטּול ּתֹוָרה"  ָאַמר: "ַעל ּבִ א ְלַמאן ּדְ י ַמאי  -ֶאלָּ ה ֵעֶדר ה'""ּכִ ּבָ   ? ִנׁשְ

  
ה.  דֹול ִמּזֶ יּטּול ּתֹוָרה ּגָ קֹוָמן ֵאין ְלָך ּבִ ָרֵאל ִמּמְ לּו ִיׂשְ ּגָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָכל יֹום:  רּוְך הּוא ּבֹוֶכה ֲעֵליֶהן ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ לֹׁשָ   "ׁשְ
ּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק,  ר ַלֲעסֹוק ּבַ ֶאְפׁשָ   ַעל ׁשֶ

ּתֹוָרה ְועֹוֵסק, ְוַעל ׁשֶ  ר ַלֲעסֹוק ּבַ   ִאי ֶאְפׁשָ
ּבּור" ֶאה ַעל ַהּצִ ְתּגָ ְרָנס ַהּמִ   . ְוַעל ּפַ

  
י יּה,  ַרּבִ ַגּוֵ   ֲהָוה ָנֵקיט ֵסֶפר ִקינֹות, ְוָקא ָקֵרי ּבְ

סּוָקא:  י ְמָטא ְלַהאי ּפְ ַמִים ֶאֶרץ"ּכִ ָ ִליְך ִמׁשּ 12"ִהׁשְ
  , ְנַפל ִמן ָיֵדיּה. (איכה ב, א) 

א. ָאַמר:  ָרא ָרם ְלֵביָרא ֲעִמיְקּתָ   ֵמִאיּגָ
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ַמִים ֶאֶרץ   ָ ִליְך ִמׁשּ ַמִים ֶאֶרץִהׁשְ ָ ִליְך ִמׁשּ ַמִים ֶאֶרץִהׁשְ ָ ִליְך ִמׁשּ ַמִים ֶאֶרץִהׁשְ ָ ִליְך ִמׁשּ   תפארת ישראל ִהׁשְ

 רש"י

. מאיגרא רם לבירא עמיקתא
כמה גדולה נפילה זו אין לך 
גבוה ובור עמוק כמשמים 

  לארץ:
  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        ה, בה, בה, בה, ב .14
י יאוְ  ַרּבִ י ִחּיָ י ָמטּו ְלַההּוא ָמָתא,  ַרּבִ אֹוְרָחא, ּכִ ְקִלי ְוָאְזִלי ּבְ   ָהוּו ׁשָ

יּה. יל ַאּפֵ ַנן ָהָכא? ֵנֵזיל ְוַניְקּבִ א צּוְרָבא ֵמַרּבָ   ָאְמִרי: ִאיּכָ
ַנן ָהָכא,  א צּוְרָבא ֵמַרּבָ   ּוְמאֹור ֵעיַנִים הּוא. ָאְמִרי: ִאיּכָ

יאָאַמר ֵליּה  י ִחּיָ ילְ  ַרּבִ יּה. ַרּבִ יל ַאּפֵ יאּוְתָך, ֵאיִזיל ֲאָנא ְוַאְקּבִ ְנׂשִ ַזְלֵזל ּבִ יב ַאּת, לֹא ּתְ   : ּתִ
ֲהֵדיּה.  ָקֵפיּה ַוֲאַזל ּבַ   ּתְ

יּה,  ְטִרי ִמיּנֵ י ָהוּו ִמיּפַ   ּכִ
ִנים ַהנִּ  ם ּפָ ְלּתֶ ם ִהְקּבַ ִנים ָהרֹוִאים ְוֵאיָנן ִנְרִאין. ָאַמר ְלהּו: ַאּתֶ יל ּפָ ְזּכּו ְלַהְקּבִ   ְרִאים ְוֵאיָנן רֹוִאין ּתִ

יְרָכָתא.  א ְמַנֲעָתן ֵמַהאי ּבִ ּתָ   ָאַמר ֵליּה: ִאיּכּו ָהׁשְ
ִמיָעא ָלְך?  אן ׁשְ   ָאְמרּו ֵליּה: ִמּמַ

ְרֵקיּה ּדְ  י ַיֲעקֹבִמּפִ ִמיַע ִלי,  ַרּבִ   ׁשְ
י ַיֲעקֹב ִאיׁש ּדְ  ָייא ַרּבִ ַפר ִחיּטִ ל יֹוָמא,  ּכְ יּה ּכָ יּה ְדַרּבֵ יל ַאּפֵ   ֲהָוה ַמְקּבִ

ָלא ָיֵכיל ָמר.  י ָקׁש ָאַמר ֵליּה: ָלא ִנְצַטֵער ָמר, ּדְ   ּכִ
ַנן:  ַרּבָ הּו ּבְ ְכִתיב ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִמי זּוָטר ַמאי ּדִ

י ִיְרֶאה ֲחָכִמים ַחת, ּכִ ָ   , יא)-(תהלים מט, י ָימּותּו" "ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח לֹא ִיְרֶאה ַהׁשּ
יֶהן  ַחּיֵ ִמיָתָתן ִיְחֶיה, ּבְ ה.  - ּוָמה ָהרֹוֶאה ֲחָכִמים ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ

  
ר ִאיִדיּדְ  ַרב ִאיִדי ֲאבּוהַּ  י ַיֲעקֹב ּבַ ֵבי  ַרּבִ אֹוְרָחא, ְוַחד יֹוָמא ּבְ ָלָתא ַיְרֵחי ּבְ ֲהָוה ָאֵזיל ּתְ   , ַרבֲהָוה ָרִגיל ּדַ

ַחד יֹוָמא". וְ  י ַרב ּדְ ר ּבֵ ַנן: "ּבַ   ָהוּו ָקרּו ֵליּה ַרּבָ
ֲעֵתיּה,    ֲחַלׁש ּדַ
יּה:  ְפׁשֵ חֹק ְלֵרֵעהּו ֶאְהֶיהָקֵרי ַאּנַ ֲעֵנהּו [ "ׂשְ חֹוקקֵֹרא ֶלֱאלֹוהַּ ַוּיַ יק ׂשְ ִמים" ַצּדִ   . (איוב יב, ד) 13]"ּתָ

י יֹוָחָנןָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ְך, ָלא ָמטּוָתא ִמיּנָ ַנן.  ּבְ ֲעִניׁש ְלהּו ַרּבָ   ּתַ

י יֹוָחָנןְנַפק  א, ְוָדַרׁש:  ַרּבִ צּון"ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ָרַכי ֶיְחּפָ   . (ישעיהו נח, ב) "ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדרׁשּון ְוַדַעת ּדְ
ין אֹותֹו?!  ְיָלה ֵאין ּדֹוְרׁשִ ין אֹותֹו ּוַבלַּ ּיֹום ּדֹוְרׁשִ   ְוִכי ּבַ

א לֹוַמר ְלָך:    ֶאלָּ
ל ּה.  ּכָ ָנה ּכּוּלָ ָ ל ַהׁשּ ִאיּלּו ָעַסק ּכָ תּוב ּכְ ָנה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ָ ׁשּ ּתֹוָרה ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד ּבַ   ָהעֹוֵסק ּבַ

ת ּפּוְרָענּות,  ִמּדַ   ְוֵכן ּבְ
ְכִתיב:  ם ֶאת ָהָאֶרץ"ּדִ ְרּתֶ ר ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ 14"ּבְ

  , (במדבר יד, לד) 
ִעים ׁשָ  ִעים יֹום ָחְטאּו! ְוִכי ַאְרּבָ   ָנה ָחְטאּו?! ַוֲהלֹא ַאְרּבָ

 ָ ל ַהׁשּ ִאיּלּו ָעַבר ּכָ תּוב ּכְ ָנה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ָ ׁשּ ל ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד ּבַ א לֹוַמר ְלָך: ּכָ ּה. ֶאלָּ   ָנה ּכּוּלָ
  
  
  

                                                           
13

   
14

ם ֶאת ָהָאֶרץ...   ְרּתֶ ר ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ ם ֶאת ָהָאֶרץ...ּבְ ְרּתֶ ר ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ ם ֶאת ָהָאֶרץ...ּבְ ְרּתֶ ר ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ ם ֶאת ָהָאֶרץ...ּבְ ְרּתֶ ר ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ   תשאו את עונותיכם ארבעים שנה ּבְ

    רש"י

. רבי לר' חייא ואזיל רבי תקפיה
   בהדיה:

. שנטלו כי הוו מיפטרי מקמיה
   ממנו רשות:
. אם לא באתי עמך איכו השתא

   והאמנתי לך מנעתני מברכה זו:
. שכל כך גדולה הקבלת מנא לך

   פנים:
   . כשהזקין רבי יעקב:כדקש

. מהלך שלשה היה רגיל כו'
חדשים היה מביתו לבית 
המדרש ונוסע מביתו אחר 
הפסח ולומד יום אחד וחוזר 
לביתו לשמח את אשתו בחג 

  הסוכות: 
  



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ה, בה, בה, בה, ב .15
  "ֵאי ֶזהּו "ָקָטן"? 

ֵאינֹו ָיכֹול ִלְרּכֹוב  ל ׁשֶ ל ָאִביו"ּכָ ֵתפֹו ׁשֶ   . ַעל ּכְ

  
י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה    :ַרּבִ

  ַעד ָהָכא, ַמאן ַאְתֵייּה?   ו,א 
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יּה,  ְמָחה ַאְייִתיֵתיּה ִאיּמֵ ׂשִ יּה ּבְ יָבא ִאיּמֵ ִמיַחּיְ   ַעד ָהָכא ּדְ

ל ָאִב  ָידֹו ׁשֶ אן ְוֵאיָלְך, ִאם ָיכֹול ַלֲעלֹות ְוֶלֱאחֹוז ּבְ ִית ִמּכָ ַלִים ְלַהר ַהּבַ יב,  -יו ִמירּוׁשָ   ַחּיָ
טּור.  - ְוִאי לֹא    ּפָ

  
יב  יֵהׁשִ ל:  ַרּבִ ית ִהּלֵ ַחת ּבֵ   ּתַ

אי:  ּמַ ַער ַוֲהִביאִֹתיו"ְלִדְבֵרי ֵבית ׁשַ ֵמל ַהּנַ ּה ַעד ִיּגָ י ָאְמָרה ְלִאיׁשָ ה לֹא ָעָלָתה ּכִ    ,א', א, כב) ל(שמוא "ְוַחּנָ
מּוֵאלְוָהא  ל ָאִביו ֲהָוה!  ָיכֹול ׁשְ ֵתיפֹו ׁשֶ   ִלְרּכֹוב ַעל ּכְ

  
 :   ָאַמר ֵליּה ֲאבּוהַּ

ְמָחה?! ׂשִ יָבא ּבְ ה ּגּוָפּה ִמי לֹא ִמיַחּיְ י ָלְך: ַחּנָ יְקׁשִ   ּוְלַטֲעִמיְך, ּתִ
  

מּוֵאל,  ׁשְ יּה ּבִ ה, ְמַפְנקּוָתא ְיֵתיְרָתא ַחְזָייא ּבֵ א, ַחּנָ   ֶאּלָ
מּוֵאל ְלח ׁשְ יּה ּבִ א ּבֵ אֹוְרָחא. ְוָחׁשָ א ּדְ   ּוְלׁשָ

  
  

ֵעי  ְמעֹוןּבָ י ׁשִ   : ַרּבִ
אי,  ּמַ ר, ְלִדְבֵרי ֵבית ׁשַ   ָקָטן ִחיּגֵ

ֵניֶהם,   ְוסּוָמא, ְלִדְבֵרי ׁשְ
  ַמהּו? 

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ַח  ּתֵ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ ט, ְוסּוָמא ׁשֶ ֵ ׁשּ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ ר ׁשֶ ִחיּגֵ    – ִאיֵליָמא ּבְ
א גָּ  ּתָ ֲעָיא?! ָהׁשְ טּור, ָקָטן ִמיּבַ   דֹול ּפָ

  
  ָלא ְצִריָכא, 

ט,  ֵ ׁשּ כֹול ְלִהְתּפַ ּיָ ר ׁשֶ ִחיּגֵ   ּבְ
ַח,  ּתֵ כֹול ְלִהְתּפַ ּיָ   ְוסּוָמא ׁשֶ

  ַמאי? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנן.  ַרּבָ אֹוַרְייָתא, ָקָטן ַנִמי ְמַחְנִכיַנן ֵליּה ִמּדְ יב ִמּדְ דֹול ִמיַחּיַ ּגָ ל ֵהיָכא ּדְ   ּכָ

ל טּור. ּכָ ַנן ָקָטן ַנִמי ּפָ ַרּבָ אֹוַרְייָתא, ִמּדְ טּור ִמּדְ דֹול ּפָ ּגָ   ֵהיָכא ּדְ
  
  

    רש"י

. עד עד הכא מאן אתייה
ירושלים מי הביאו והלא 
משהוא יכול להיות חוץ מאמו 

יד אביו דכדי יכול לאחוז ב
עלייה מירושלים להר הבית 
אתה אומר שיחנכוהו ועד 

   ירושלים מי הביאו:
. לעלות לרגל מחייבא בשמחה

ולשמוח בחג עם בעלה דעל 
השמחה נצטוו נשים דכתיב 
ושמחת אתה וביתך (דברים 

  יד):
. דאימיה לא מכאן ואילך

   מחייבא להתראות בהר הבית:
. לסוף כ''ד חדש שכן עד יגמל

וק יונק ומשנה ראשונה הוא תינ
יכול לרכוב על כתיפו של אביו 
כדי לעלות מירושלים להר 

   הבית וכל שכן משילה למשכן:
הכי גרס קטן חיגר לדברי בית 

. שמאי וסומא לדברי שניהן
דאילו חיגר לדברי בית הלל לא 
מיבעיא לן דלא מחנכינן ליה 
דהא אמרינן אין מחנכין אלא 

ת לקטן שיכול לאחוז ולעלו
ברגליו בירושלים וזה אינו יכול 
אבל לבית שמאי דמחייבי לחנכו 
משיכול לרכוב קטן חיגר יכול 
לרכוב על כתיפו של אביו 
והסומא יכול לאחוז לב''ה מהו 

   צריך חינוך או לא:
. שאין שאינו יכול להתפשט
   סופו להתפשט עולמית:

. הלא אין חינוך קטן מיבעיא
קטן אלא כדי להנהיגו שיהא 

ך אחר מנהגו לכשיגדיל סרו
וכיון שזה פטור לכשיגדיל למה 

  לי חינוך:
. קודם שיכול להתפתח 

   שיגדיל:
  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        ו, או, או, או, א .16
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

י ֶכֶסף, תֵּ יה ׁשְ    ָהְרִאּיָ

  ָמָעה ֶכֶסף.  -ְוַהֲחִגיָגה [
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

יה    ָמָעה ֶכֶסף,  -ָהְרִאּיָ
י ֶכֶס  -ְוַהֲחִגיָגה  תֵּ   ].ףׁשְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
יה  י ֶכֶסף,  -ָהְרִאּיָ תֵּ   ׁשְ

  ָמָעה ֶכֶסף.  -ְוַהֲחִגיָגה 
ֲחִגיָגה, ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ , ַמה ׁשּ בֹוהַּ ּה ַלּגָ יה עֹוָלה ּכּוּלָ ָהְרִאּיָ   ׁשֶ
עֹולֹות יוֹ  תּוב ּבְ ֶהן ַהּכָ ה ּבָ ִריּבָ ֲעֶצֶרת ׁשֶ ָלִמים. ְועֹוד: ָמִצינּו ּבַ ׁשְ   ֵתר ִמּבִ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
יה    ָמָעה ֶכֶסף,  -ָהְרִאּיָ
י ֶכֶסף.  - ַוֲחִגיָגה  תֵּ   ׁשְ

יה.  ְרִאּיָ ן ּבָ ֵאין ּכֵ ֶ יּבּור, ַמה ׁשּ ָנּה ִלְפֵני ַהּדִ ֲחִגיָגה ֶיׁשְ   ׁשֶ
ָלִמים יוֹ  ׁשְ תּוב ּבִ ֶהן ַהּכָ ה ּבָ ִריּבָ יִאים ׁשֶ ׂשִ ּנְ עֹולֹות"ְועֹוד: ָמִצינּו ּבַ   . ֵתר ִמּבְ

  
אי?  ּמַ ֵבית ׁשַ ל ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאְמִרי ּכְ   ּוֵבית ִהּלֵ

  
 . בֹוהַּ ּה ַלּגָ עֹוָלה ּכּוּלָ יה ֲעִדיָפא", ּדְ : "ְרִאּיָ ָקא ָאְמַרּתְ   ּדְ

י ֲאִכילֹות! ּתֵ ּה ׁשְ ִאית ּבָ א, ֲחִגיָגה ֲעִדיָפא, ּדְ ַרּבָ   ַאּדְ
  

: "ֵניַלף ֵמֲעֶצֶרת    –" ּוְדָקא ָאְמַרּתְ
ן ִצּבּור!  ְרּבַ ן ָיִחיד ִמּקָ ִנין ָקְרּבַ ן ָיִחיד, ְוֵאין ּדָ ְרּבַ ן ָיִחיד ִמּקָ ִנין ָקְרּבַ   ּדָ

  
ל?  ֵבית ִהּלֵ אי ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאְמִרי ּכְ ּמַ   ּוֵבית ׁשַ

  
יּבּור"  ָנּה ִלְפֵני ַהּדִ ֶיׁשְ : "ֲחִגיָגה ֲעִדיָפא ּדְ ָקָאְמַרּתְ    –ּדְ

נָ  יה ַנִמי ֶיׁשְ יּבּור.ְרִאּיָ   ּה ִלְפֵני ַהּדִ
  

יִאים"  ׂשִ : "ֵניֵלף ִמּנְ    –ּוְדָקָאְמַרתְּ
ָבר ַהּנֹוֵהג ְלדֹורֹות,  ָבר ַהּנֹוֵהג ְלדֹורֹות ִמּדָ ִנין ּדָ   ּדָ

ֵאינֹו נֹוֵהג ְלדֹורֹות.  ָבר ׁשֶ ָבר ַהּנֹוֵהג ְלדֹורֹות ִמּדָ ִנין ּדָ   ְוֵאין ּדָ
  

ל,    ּוֵבית ִהּלֵ
ָנא ֲחִגיָגה ּדְ  ְכִתיב: ַמאי ׁשְ יּבּור, ּדִ ָנּה ִלְפֵני ַהּדִ ָלִמים"ֶיׁשְ חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ 15"ַוּיִ

  , (שמות כד, ה) 
יה ַנִמי ָהְכִתיב: ֲעלּו עֹלֹת" ְרִאּיָ   ! (שמות כד, ה) "ַוּיַ

  
ל:  ית ִהּלֵ   ָקָסְבִרי ּבֵ

ִמיד ֲהַואי.  ר עֹוַלת ּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ   עֹוָלה ׁשֶ
  

אי? ּוֵבית  ּמַ   ׁשַ
  

יה ֲהַואי. ר עֹוַלת ְרִאּיָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ   ָסְבִרי: עֹוָלה ׁשֶ
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ָלִמים    חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ָלִמים ַוּיִ חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ָלִמים ַוּיִ חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ָלִמים ַוּיִ חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ   לה' פריםַוּיִ

 רש"י

. בפ' שור או כשב מצינו בעצרת
והקרבתם על הלחם שבעת 

ופר בן בקר  כבשים תמימים
אחד ואילים שנים יהיו עולה 
לה' וכתיב ושני כבשים בני שנה 

   לזבח שלמים (ויקרא כג):
. קודם מתן ישנה לפני הדיבור

תורה הקריבו שלמים בסיני 
דכתיב וישלח את נערי בני 
ישראל (שמות כד) ואע''ג דהאי 
קרא כתיב בואלה המשפטים 
לאחר עשרת הדברות קודם 

אין מוקדם עשרת הדברות הוה ו
ומאוחר בתורה והכי תניא 
במסכת שבת בפרק ר' עקיבא 
(דף פח.) רבי יוסי אומר בשני 
עלה וירד בשלישי עלה וירד 
ברביעי ירד ושוב לא עלה 
בחמישי בנה מזבח והקריב עליו 
קרבן בששי ניתנה תורה ואין 
אתה מוצא בנתינת התורה בנין 
מזבח אלא באותו שנאמר 

אל וגו' וישלח את נערי בני ישר
ולקמן פריך התם נמי עולה 

   הואי:
. בחנוכת המזבח נשיאים

הקריבו שלמים יותר מעולות 
דכתיב כל הבקר לעולה וגו' וכל 
בקר זבח השלמים וגו' (במדבר 

   ז):
. מזבח ואדם: שתי אכילות

נשיאים קרבן יחיד וראייה 
וחגיגה קרבן יחיד אבל כבשי 
עצרת קרבן צבור ומתרומת 

   הלשכה:
. נמי ישנה לפני הדיבורראייה 

   דעולה נמי הוה התם:
. כבשי מדבר הנוהג לדורות

   עצרת:
. חובת כל יום עולת תמיד הואי

   ויום ולא גמרינן מינה:
. על שם ויחזו עולת ראייה הואי

   את האלהים:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א .17
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָמֵעאל,  י ִיׁשְ י ֶאְלָעָזר, ְוַרּבִ אי, ְוַרּבִ ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ר עֹוַלת  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ הּו ְסִביָרא ְלהּו: עֹוָלה ׁשֶ יה ֲהַואי.ּכּולְּ   ְרִאּיָ

  

ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ י ֲעִקיָבא, ְוַרּבִ ל, ְוַרּבִ   ּוֵבית ִהּלֵ
ִמיד ֲהַואי.  ר עֹוַלת ּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ הּו ְסִביָרא ְלהּו: עֹוָלה ׁשֶ   ּכּולְּ

  
אי"  ּמַ ית ׁשַ ֲאָמַרן.  - "ּבֵ   ָהא ּדַ

  
ָמֵעאל"  י ִיׁשְ    –"ַרּבִ

ַתְנָיא:   ּדְ
ָמֵעאלַר " י ִיׁשְ    אֹוֵמר: ּבִ

ִסיַני   ו,ב ָללֹות ֶנֶאְמרּו ּבְ אֶֹהל מֹוֵעד.^ ּכְ    ּוְפָרטֹות ּבְ
  
י ֲעִקיָבא"וְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָללֹות ּוְפָרטֹות:    ּכְ
ִסיַני,    ֶנֶאְמרּו ּבְ

אֶֹהל מֹוֵעד,  נּו ּבְ   ְוִנׁשְ
ַעְרבֹות מֹוָאב" ְלׁשּו ּבְ תַּ   . ְוִנׁשְ

ֲעָתךְ    : ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ִמיד ֲהַואי  ר עֹוַלת ּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ    –עֹוָלה ׁשֶ

ט ְוִניּתּוַח?!  ֵעי ֶהְפׁשֵ ט ְוִניּתּוַח, ּוְלַבּסֹוף ּבָ ֵעי ֶהְפׁשֵ ָרא לֹא ּבָ ֵמִעיּקָ א ִמיִדי ּדְ   ִמי ִאיּכָ
  

י ֶאְלָעָזר"     –"ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ַהר ִסי" ָיה ּבְ ִמיד ָהֲעׂשֻ   , (במדבר כח, ו) ַני""עַֹלת ּתָ
י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִסיַני, ְוִהיא ַעְצָמּה לֹא ָקְרָבה.  יָה ֶנֶאְמרּו ּבְ   ַמֲעׂשֶ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְסָקה.    ָקְרָבה, ְוׁשּוב לֹא ּפָ
ים:  א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ   ֶאּלָ

ִעי ר ַאְרּבָ ְדּבָ ם ִלי ַבּמִ ּתֶ ׁשְ ָבִחים ּוִמְנָחה ִהּגַ ָרֵאל""ַהּזְ ית ִיׂשְ ָנה ּבֵ   ? (עמוס ה, כה) ם ׁשָ

ּלא ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהן ִהְקִריבּו אֹוָתּה  ל ֵלִוי ׁשֶ ְבטֹו ׁשֶ   . "ׁשִ

  
ל  ית ִהּלֵ ֲאָמַרן.  - ּבֵ   ָהא ּדַ

  
י ֲעִקיָבא  ֲאָמַרן.  - ַרּבִ   ָהא ַנִמי ּדַ

  
ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ    –ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
י יֹוֵסי ַהגְּ "   אֹוֵמר:  ִליִליַרּבִ

ֲעלֹוָתם ָלֶרֶגל:  ָרֵאל ּבַ לֹׁש ִמְצֹות ִנְצַטּוּו ִיׂשְ   ׁשָ
יה,    ְרִאּיָ

  ְוֲחִגיָגה, 
ְמָחה.    ְוׂשִ

  

יה  ְרִאּיָ יֶהן.  -ֵיׁש ּבָ תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ   ׁשֶ
ֲחִגיָגה  יֶהן.  - ְוֵיׁש ּבַ תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ   ׁשֶ
ְמָחה  ִ ׂשּ יֶהן.  -ֵיׁש ּבַ תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ   ׁשֶ

  

יה "ֵיׁש ּבָ  יֶהן":  -ְרִאּיָ תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ   ׁשֶ
יה  ָהְרִאּיָ ,  - ׁשֶ בֹוהַּ ּה ַלּגָ   עֹוָלה ּכּוּלָ

יֶהן.  תֵּ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ   ַמה ׁשּ
  

ֲחִגיָגה  יֶהן":  - "ֵיׁש ּבַ תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ ֶ   ַמה ׁשּ
ַהֲחִגיָגה  יּבּור,  -ׁשֶ ָנּה ִלְפֵני ַהּדִ   ֶיׁשְ

יֶהן.  תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ ֶ   ַמה ׁשּ

    רש"י

. הרבה דברים ות נאמרו בסיניכלל
נאמרו סתומים בסיני שלא 
נתפרשו כל צרכן ופירשו לו לאחר 
שהוקם המשכן באהל מועד שהרי 
לא נתפרשו שם הלכות עבודה ככל 
הצריך אלא מזבח אדמה מעשה לי 
וזבחת עליו את עולותיך ואת 
שלמיך (שמות כ) ולא פי' מתן 
דמיהן הפשיטן וניתוחן של עולות 

 מורין של שלמים:והקרבת אי
. משהוקם ופרטות באהל מועד

המשכן ודיבר עמו מעל הפרוכת 
שם פירש לו הכתוב כדכתיב 
ויקרא אל משה וידבר ה' אליו 
מאהל מועד לאמר ובספר תורת 
כהנים דהיינו ויקרא נתפרשו כל 

   הלכות קרבן וכן דברים הרבה:
. פעם שנית וכל מה שנאמר ונשנו

  כתב:כאן נאמר כאן ואע''פ שלא נ
. מפי משה ונשתלשו בערבות מואב

לישראל שנאמר בעבר הירדן 
בארץ מואב הואיל משה באר את 

   התורה וגו' (דברים א):
ואי סלקא דעתך עולת סיני עולת 

. וחובת הדורות מפי תמיד הואי
   הגבורה:

. אלא ודאי מי איכא מידי כו'
עולת ראייה הואי ומאיליהם 

   הקריבוה:
והעולה . והיא עצמה לא קרבה

שהקריבו הבכורות עולת ראייה 
   הוה:

ומה אני מקיים הזבחים ומנחה 
. לשון תימה הגשתם לי במדבר

ומשמע שלא הקריבו לפי שנזופין 
   היו:

   . הקריבוה משלהם:שבטו של לוי
. אף הם שלמי שמחה אם שמחה

אין לו בשר שלמים של נדר ונדבה 
שהתנדב כל השנה שמביאין ברגל 

יא שלמים ולא מעשר בהמה מב
משלו או ממעות מעשר שני שלו 
להיות לו בשר לשובע שאין שמחת 

   החג אלא בבשר:
. אותן שחגיגה ישנה לפני הדיבור

שלמים שהקריבו הבכורות אף על 
פי שלא ברגל הקריבום חגיגה 
נקראו שבהן נתקיים ויחוגו לי 
במדבר (שמות ה) שנאמר להם 

   במצרים:
. דכתיב השמחה נוהגת בנשים

  אתה וביתך (דברים  ושמחת
. דמצות עשה מה שאין כן בשתיהן

שהזמן גרמא הן והכתוב לא ריבה 
אותן: הכי גרסינן ורבי ישמעאל 
מאי טעמא קא מוקמת ליה כבית 
שמאי אי סלקא דעתך וכו'. ולא 
גרסינן אמר לך והכי פירושא 
לאביי פריך דאמר לעיל בית שמאי 
ורבי ישמעאל כו' מאי טעמא 

ישמעאל דלא מוקמת לה לרבי 
כהלכתא דבית שמאי במקום בית 
הלל אינו משנה משום דשמעת 
ליה דאמר פרטות לא נאמרו בסיני 
וקשיא לך אי סלקא דעתך עולת 
תמיד הואי ומי איכא מידי כו' 
משום הכי לא הוה לך לאוקמה 

   כבית שמאי:
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יֶהן":  "ֵיׁש  תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ ֶ ְמָחה ַמה ׁשּ ִ ׂשּ   ּבַ
ְמָחה  ִ ַהׂשּ ים,  - ׁשֶ ים ּוְבָנׁשִ ֲאָנׁשִ   נֹוֶהֶגת ּבַ

יֶהן" תֵּ ׁשְ ֵאין ּבִ ֶ   . ַמה ׁשּ

  
אי? ּמַ ֵבית ׁשַ ָמֵעאל, ַמאי ַטְעָמא ָקא מֹוְקַמּתְ ֵליּה ּכְ י ִיׁשְ   ְוַרּבִ

ָרֵא  ִהְקִריבּו ִיׂשְ ֲעָתְך: עֹוָלה ׁשֶ ִמיד ֲהַואי "ִאי ָסְלָקא ּדַ ר עֹוַלת ּתָ ְדּבָ ּמִ    –ל ּבַ
ט ְוִניּתּוח?!" ֵעי ֶהְפׁשֵ ט ְוִניּתּוַח, ּוְלַבּסֹוף ּבָ ֵעי ֶהְפׁשֵ ָרא לֹא ּבָ ֵמִעיּקָ א ִמיִדי ּדְ   ִמי ִאיּכָ

ִמיד ֲהוַ  ר עֹוַלת ּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ ָאַמר: עֹוָלה ׁשֶ ִליִלי, ּדְ י יֹוֵסי ַהּגְ   אי, ְוָהא ַרּבִ
ט ְוִניּתּוַח!  ֵעי ֶהְפׁשֵ ט ְוִניּתּוַח, ּוְלַבּסֹוף ּבָ ֵעי ֶהְפׁשֵ ָרא לֹא ּבָ   ֵמִעיּקָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ט ְוִניּתּוַח,  ר ֵאיָנּה ְטעּוָנה ֶהְפׁשֵ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ   עֹוָלה ׁשֶ
ט ְוִניּת  ֵאין ֶהְפׁשֵ א ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאיָלְך"ְלִפי ׁשֶ   ! ּוַח ֶאּלָ

  
ָמֵעאל.  י ִיׁשְ אן ַרּבִ   ְסֵמי ִמּכָ

  
  
  

    רש"י

. דשמעת ליה הא ר' יוסי הגלילי
בהדיא דאמר לעיל עולת תמיד 
הואי ואפילו הכי שמעינן בעולת 

   תמיד דלית ביה הפשט וניתוח:
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        ו, בו, בו, בו, ב .18
ַלח ֶאת[  ׁשְ ִרים"-"ַוּיִ ָלִמים ַלה' ּפָ חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ֲעלּו עֹלֹת ַוּיִ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ   ].ַנֲעֵרי ּבְ

  
ֵעי  אּבָ   : ַרב ִחְסּדָ

ִתיב?    ַהאי ְקָרא ֵהיִכי ּכְ
ׁשְ  ֲעלּו עֹלֹת""ַוּיִ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ים.  – (שמות כד, ה)16 ַלח ֶאת ַנֲעֵרי ּבְ ָבׂשִ   ּכְ

ָלִמים ַלה'  חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ִרים" -"ַוּיִ   . ּפָ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

ִרים ָהוּו? - ִאיִדי ְוִאיִדי    ּפָ
  

ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא
יּס  ּה: ְלּפִ   ּוק ְטָעִמים. ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ֵריּה    ָאַמר: ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ

ר,  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ִהְקִריבּו ִיׂשְ עֹוָלה ׁשֶ   ְלאֹוֵמר: ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה ּכָ
  ַמאי? 

ים ָהוּו?  ָבׂשִ ִרים ָהוּו, אֹו ּכְ   ּפָ
  

  ֵתיקּו. 
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ַלח ֶאת   ׁשְ ִרים-ַוּיִ ָלִמים ַלה' ּפָ חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ֲעלּו עֹלֹת ַוּיִ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ   ַנֲעֵרי ּבְ

    רש"י

. בנגינות אם לפסוקי טעמים
תאמר שני מינין צריך אתה 
לפסוק הטעם של ויעלו עולות 
באתנחתא כמו שאנו קורין 
אותו או בזקף קטן טעם 
שמפסיק הדבור ממה שלאחריו 
ואם מין אחד היה צריך אתה 
לקרותו באחד משאר טעמים 

או שאין מפסיקין כגון פשטא 
רביע: לאומר הרי עלי עולה כו' 

   גר' ולא גרסי' כאומר:
נפקא מינה לאומר הרי עלי 

. מה יביא עולה כאותה עולה
   פרים או כבשים תיקו:



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .19
ַנן ָהָתם:    ּתְ

יעוּ  ֵאין ָלֶהם ׁשִ ָבִרים ׁשֶ    ר:"ֵאּלּו ּדְ
ָאה,   ז,א   ַהּפֵ

ּכּוִרים,    ְוַהּבִ
  ְוָהְרָאיֹון, 

  ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, 
  . ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה"

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ְסבּוִרין ָאנּו לֹוַמר  ה,  - "ָהְרָאיֹון"ּכִ יעּור ְלַמּטָ יעּור ְלַמְעָלה, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ׁשִ   ֵאין לֹו ׁשִ
א  ּבָ ֲע ַעד ׁשֶ י אֹוׁשַ יַרּבִ ַרּבִ ד:  ָיא ּבְ   ְוִליּמֵ

ה,  יעּור לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ   ָהְרָאיֹון ֵאין לֹו ׁשִ
י ֶכֶסף.  ּתֵ יה ָמָעה ֶכֶסף, ְוַהֲחִגיָגה ׁשְ   ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: ָהְרִאּיָ

  
  

  ?"ָהְרָאיֹון"ַמאי 
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ֲעָזָרה. ִנים ּבַ ית ּפָ   ְרִאּיַ

  
  ָאַמר:  ׁש ֵריׁש ָלִקיוְ 

ן.  ָקְרּבָ ִנים ּבְ ית ּפָ   ְרִאּיַ
  

ר ָהֶרֶגל  ִעיּקַ ן.  - ּבְ ָקְרּבָ ִנים ּבְ ית ּפָ ִליֵגי: ְרִאּיַ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּולֵּ
ָאר ְימֹות ָהֶרֶגל.  ׁשְ ִליֵגי: ּבִ י ּפְ   ּכִ

ִליָנן ִמינֵּ  ְמַקּבְ ִליֵגי ּדִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ ֲאָתא ְוַאְייֵתי ּכּוּלֵ ל ֵהיָכא ּדַ   יּה, ּכָ
ֲאָתא ְוָלא ַאְייֵתי.  ִליֵגי ּדַ י ּפְ   ּכִ

ָאֵתי ָלא ָצִריְך ְלַאּתּוֵיי.  ל ֵאיַמת ּדְ ֲעָזָרה, ּכָ ִנים ּבַ ית ּפָ י יֹוָחָנן ָסַבר: ְרִאּיַ   ַרּבִ
ָאֵתי ָצִריְך ְלַאּתּוֵיי.  ָכל ֵאיַמת ּדְ ן, ּדְ ָקְרּבָ ִנים ּבְ ית ּפָ   ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ְרִאּיַ

  
י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ּה ֵאיִתיֵבי   : ַרּבִ

17"ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם"
  ! טו)-(שמות כג, יד 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר ָהֶרֶגל.  ִעיּקַ   ּבְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ְזָבִחים.  -  "ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם""   ּבִ

עֹופֹות ּוְמָנחֹות?  א ּבְ ְזָבִחים, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ּבִ   ַאתָּ
  ין הּוא, ְוִד 

  ֶנֶאְמָרה ֲחִגיָגה ְלֶהְדיֹוט, 
 , בֹוהַּ יה ַלּגָ   ְוֶנֶאְמָרה ְרִאּיָ

  ְזָבִחים,  - ַמה ֲחִגיָגה ָהֲאמּוָרה ְלֶהְדיֹוט 
בֹוהַּ  יה ָהֲאמּוָרה ַלּגָ   ְזָבִחים.  - ַאף ְרִאּיָ

  ּוַמה ֵהן ְזָבִחים? 
  עֹולֹות. 

ָלִמי א ׁשְ ה אֹוֵמר עֹולֹות, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ם? ַאתָּ
  ְוִדין הּוא: 

  ֶנֶאְמָרה ֲחִגיָגה ְלֶהְדיֹוט, 
 . בֹוהַּ יה ְלּגָ   ְוֶנֶאְמָרה ְרִאּיָ

ָראּוי לֹו,  - ַמה ֲחִגיָגה ָהֲאמּוָרה ְלֶהְדיֹוט    ּבָ
בֹוהַּ  יה ָהֲאמּוָרה ַלּגָ ָראּוי לֹו. - ַאף ְרִאּיָ   ּבָ

ִדין:    ְוֵכן ּבְ
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  ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםשלוש רגלים תחוג לי בשנה...   

    רש"י

  . במסכת פאה:תנן התם
. לא נתנה בו תורה שיעור הפאה

ואע''פ שאין לפאה שיעור נתנו 
  בו חכמים שיעור אחת מששים:

. ולקחת מראשית הבכוריםוכן 
כל פרי האדמה (דברים כו) ולא 

  נאמר כמה:
   . לקמן מפרש:והראיון

אמר רבי יוחנן כסבורין היינו 
. האי אין לו שיעור דקתני לפרש
   הכא:

. שיביא אין להן שיעור למעלה
   כמה שירצה:

. שלא אבל למטה יש לו שיעור
לפחות ממעה כסף כמו ששנינו 

ין דשיעור במשנתינו והיינו סבור
   דאורייתא הוא:

עד שבא ר' אושעיא ברבי 
   . ברבי גדול בדורו:ולימד

ולימד שאין לו שיעור לא למטה 
   . מן התורה:ולא למעלה

. כלומר שיעור אבל חכמים כו'
מעה כסף ושתי כסף האמור 
במשנתינו בראייה ובחגיגה 
מדברי חכמים הוא אבל אמרו 

   חכמים גרסינן:
הראייה . ולא תנא מאי הראיון

דליהוי משמע דמי עולה דאלו 
השתא לאו בדמים משמע אלא 

   במצות ראיית פנים:
רבי יוחנן אמר ראיית פנים 

. כמה פעמים שהוא חפץ בעזרה
בא ומראה עצמו בעזרה ואין 
צריך להביא קרבן בכל ראייה 

   וראייה:
. וצריך ראיית פנים בקרבן

   להביא קרבן על כל פעם ופעם:
   ראשון: . ביו''טבעיקר רגל

. צריך להביא קרבן בזבחים
בהמה הזבוחים בסכין ולא 

   עולת העוף שהיא נמלקת:
. למאכל נאמרה חגיגה ברגל

   הדיוט:
. דהא לא ונאמרה ראייה לגבוה

יראו פני דכתיב משמע לצורכי 
   אני שואל:

מה חגיגה האמורה להדיוט 
. של בהמה דכתיב לא זבחים

ילין חלב חגי עד בקר (שמות כג) 
די דאית ליה חלב הקרב במי

   לגבוה קאמר:
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ּלא ְיֵהא ׁשּוְלָחְנָך    ָמֵלא,  -ׁשֶ

ָך ְוׁשּוְלַח    ! "ֵריָקם -ן ַרּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר ָהֶרֶגל.  ִעיּקַ   ּבְ
  

  ֵאיִתיֵביּה:
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶרֶגל:  ָרֵאל ַלֲעלֹות ּבָ ָנה ִנְצַטּוּו ִיׂשְ ָ ׁשּ לֹׁש ְרָגִלים ּבַ   ׁשָ
ּצֹות,  ַחג ַהּמַ   ּבְ

בּועֹות,  ָ   ּוְבַחג ַהׁשּ
  ּוְבַחג ַהּסּוּכֹות. 

  , ן ִנְרִאין ֲחָצִאיןְוֵאי

ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ל ְזכּוְרָך" ִמׁשּ   . (שמות כג, יז) "ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ   ! ""ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם" ְוֵאין ִנְרִאין ֵריָקִנים, ִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ר ָהֶרֶגל.  ִעיּקַ   ּבְ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה    : ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ
  : ֶאה""ֵיָר  "ִיְרֶאה""

ם  ִחּנָ ם -ָמה ֲאִני ּבְ ִחּנָ ם ּבְ   ! "ַאף ַאתֶּ

  
ָעֵייל ּוִמְתֲחֵזי ְוָנֵפיק,  ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ֲאָתא ְולֹא ַאְייֵתי ּדְ ל ֵהיָכא ּדַ א, ּכָ   ֶאלָּ

ֲאָתא ְוַאְייֵתי.  ִליֵגי ּדַ י ּפְ   ּכִ
ֲעָזָרה ִנים ּבַ ית ּפָ ָאַמר: ְרִאּיַ י יֹוָחָנן ּדְ יעּור, ַרּבִ ֵאין ָלּה ׁשִ ִנים הּוא ּדְ ית ּפָ   , ְרִאּיַ

ן  יעּור.  -ָהא ְלָקְרּבָ   ֵיׁש ָלּה ׁשִ
יעּור.  ן ַנִמי ֵאין לֹו ׁשִ ֲאִפיּלּו ָקְרּבָ ן, ּדַ ָקְרּבָ ִנים ּבְ ית ּפָ   ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר: ְרִאּיַ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ית ֵרֶעָך"   !(משלי כה, יז) "הַֹקר ַרְגְלָך ִמּבֵ
  

מֹות.ָהָת  אֹות ַוֲאׁשָ ַחּטָ   ם ּבְ
  

י ֵלִוי.    ִכְדַרּבִ
י ֵלִויּדְ    ָרֵמי:  ַרּבִ

ִתיב: ית ֵרֶעָך" ּכְ   , "הַֹקר ַרְגְלָך ִמּבֵ
יְתָך ְבעֹולֹות"ּוְכִתיב:    ! (תהלים סו, יג) "ָאבא ּבֵ

  
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

אן  מֹות. -ּכָ אֹות ַוֲאׁשָ ַחּטָ   ּבְ
אן  ָלִמים.  -ּכָ עֹולֹות ּוׁשְ   ּבְ

  
נְ    ָיא ַנִמי ָהִכי:ּתַ
ית ֵרֶעָך"" ר,  -  "הַֹקר ַרְגְלָך ִמּבֵ תּוב ְמַדּבֵ מֹות ַהּכָ אֹות ַוֲאׁשָ ַחטָּ   ּבְ

ָלִמים?  עֹולֹות ּוׁשְ א ּבְ מֹות, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ אֹות ַוֲאׁשָ ַחטָּ ה אֹוֵמר ּבְ   ַאתָּ
הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ ם ְלָך ְנָדָרי" ּכְ ּלֵ ָלִמים ָאמּור, ֲהֵר  - "ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות ֲאׁשַ   י עֹולֹות ּוׁשְ

ים: ָהא ית ֵרֶעָך" ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ   ? "הַֹקר ַרְגְלָך ִמּבֵ

ר תּוב ְמַדּבֵ מֹות ַהּכָ אֹות ַוֲאׁשָ ַחטָּ   . "ּבְ

    רש"י

   . מפרש לקמן:איןואין נראין חצ
. שלא תחטא בחטאות ואשמות

   ותזקק להביא חטאת ואשם:
. מבית אוהבך מבית רעך

הקב''ה שקרא ישראל רעים 
שנאמר למען אחי ורעי (תהלים 

   קכב):



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .20
  "ְוֵאין ִנְרִאין ֲחָצִאין,

ֱאַמר:[ ּנֶ ּום ׁשֶ ל ְזכּוְרָך" ִמׁשּ   ]."(שמות כג, יז) "ּכָ

  
  : ְלֵמיַמר ַרב יֹוֵסףָסַבר 

ִנים  ָרה ּבָ ִאית ֵליּה ֲעׂשָ ה.   - ַמאן ּדְ ָ ה ּוְלָמָחר ֲחִמׁשּ ָ ָנא ֲחִמׁשּ   לֹא ִליְסקּו ָהִאיּדָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    ז,ב   : ַאּבַ
ית ְלהּו ְזִריִזין? ּוֵ ְייהּו ְמׁשַ ִעים, ְוֵהי ִמיּנַ ית ְלהּו ּפֹוׁשְ ּוֵ ְייהּו ְמׁשַ יָטא! ֵהי ִמיּנַ ׁשִ   ּפְ

  
א, ְקָרא ְלַמאי    ֲאָתא? ֶאּלָ

  ִלְכַדֲאֵחִרים, 
ַתְנָיא:   ּדְ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים"
ת, ְוַהּבּוְרִסי  ץ ְוַהְמָצֵרף ְנחֹׁשֶ יה,  -ַהְמַקּמֵ טּוִרין ִמן ָהְרִאּיָ   ּפְ

ֱאַמר: ּנֶ ל ְזכּוְרָך" ׁשֶ ל ְזכּוְרָך,  - "ּכָ כֹול ַלֲעלֹות ִעם ּכָ ּיָ   ִמי ׁשֶ
ֵאיָנם ְיכֹוִלין ַלֲעלוֹ  ל ְזכּוְרךָ ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ   . ת ִעם ּכָ

  
  

    רש"י

. דאי סבר רב יוסף למימר כו'
לאו הכי מאי אין נראין חצאין 
דיליף מבכל זכורך אי שלא יהיו 
חציין עולין מזכורך נפקא שהרי 

  כל הזכרים בכלל זכורך:
א''ל אביי האי נמי לא תיבעי 
לך קרא דבלאו קרא נמי 
פשיטא מאחר שחייב את כולן 

נא ידענא דכל אחד צריך לזרז א
את עצמו דהיאך יאמר האב 
לאלו הוו זריזין ולאלו הוו 

  עצלין: 
. והיינו אלא קרא לכדאחרים

נמי אין נראין לחצאין דמי 
שאינו ראוי לעלות אלא בחבורה 
מועטת כגון אלו שיעשו חבורה 
לעצמן כך נראה בעיני וחביריי 
מפרשין דלאו אין נראין לחצאין 

פרושי אלא אתא אביי ל
למימרא דקרא לאו להכי אתא 
וקשיא לי סוף סוף הא דאין 
נראין חצאין מאי קאמר תנא 
ועוד ששיטת הש''ס כל היכא 
דאיכא סבר פלוני למימר הכי 
ואמר ליה פלוני הכי ההיא 
מילתא גופא דהוה מצי למימר 
קמא מתרץ בתרא ואמר ליה 

  דלא תפרשיה הכי אלא הכי:
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        ז, בז, בז, בז, ב .21
            ַמְתִניִתין

ּמֹוֵעד  ין,  - עֹולֹות ּבַ אֹות ִמן ַהחּוּלִ   ּבָ
ָלִמים  ְ ר.  - ְוַהׁשּ ֲעׂשֵ   ִמן ַהּמַ

  
ַסח,  ל ּפֶ   יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ין.    ִמן ַהחּוּלִ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ר.  ֲעׂשֵ   ִמן ַהּמַ

  
ֵהָמה.  -ָרֵאל, יֹוְצִאין ְיֵדי חֹוָבָתן ִיׂשְ  ר ּבְ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּוְבַמְעׂשַ   ּבִ

כֹור, ּוֶבָחֶזה ָוׁשֹוק,  - ְוַהּכֲֹהִנים  מֹות ּוַבּבְ אֹות ַוֲאׁשָ ַחטָּ   ּבְ
ָנחֹות - ֲאָבל לֹא  ּמְ עֹופֹות, ְולֹא ּבַ   . ּבָ

  

ָמָרא             ּגְ

אֹות ִמן ּבָ ּמֹוֵעד הּוא ּדְ א עֹולֹות ּבַ ין,  ֶאלָּ   ַהחּוּלִ
יֹום טֹוב  ר,  -ָהא ּבְ ֲעׂשֵ   ִמן ַהּמַ

חֹוָבה ּבְ ָבר ׁשֶ חֹוָבה ִהיא, ְוָכל ּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ אי? ּדָ ין! - ַאּמַ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ   ֵאינֹו ּבָ
  

עֹולֹות  ַמע ָלן: ּדְ יָמא: ָהא ָקא ַמׁשְ יֹום טֹוב  - ְוִכי ּתֵ אֹות, ּבְ ּמֹוֵעד ּבָ אֹות.  - ּבַ   ֵאיָנן ּבָ
אי?! ְכַמא ּמַ ֵבית ׁשַ   ן? ּכְ

ְתַנן:    ּדִ
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ָלִמים, ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהן, ֲאָבל לֹא עֹולֹות.    ְמִביִאין ׁשְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ָלִמים ְועֹולֹות, ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהן"   ! (חגיגה יז.; ביצה יט.) ְמִביִאין ׁשְ

  
ָרא    ְוָהִכי ָקָתֵני: ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

אֹות - ְנָדִרים ּוְנָדבֹות  "עֹולֹות ּמֹוֵעד ּבָ   , ּבַ
יֹום טֹוב  אֹות. - ּבְ   ֵאיָנן ּבָ

יה  יֹום טֹוב.  -ְועֹוַלת ְרִאּיָ ָאה ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
ין.  א ִמן ַהחּוּלִ ָאה ֶאּלָ ָאה, ֵאיָנּה ּבָ ִהיא ּבָ   ּוְכׁשֶ

ְלֵמי ְמָחה ְוׁשַ ִאין ַאף  -  ׂשִ רִמן ַהּמַ ּבָ   . ֲעׂשֵ
ַסח, ַוֲחִגיַגת  ל ּפֶ   יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ין,  אי אֹוְמִרים: ִמן ַהחּוּלִ ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ר" ֲעׂשֵ ל אֹוְמִרים: ִמן ַהּמַ   . ּוֵבית ִהּלֵ

ּמֹוֵעד  ין,  - עֹולֹות ּבַ אֹות ִמן ַהחּוּלִ   ּבָ
ָלִמים  ְ ר".  - ְוַהׁשּ ֲעׂשֵ   ִמן ַהּמַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

אֹות,  - ְנָדִרים ּוְנָדבֹות  "עֹולֹות ּמֹוֵעד ּבָ   ּבַ
יֹום טֹוב  אֹות.  -ּבְ   ֵאיָנן ּבָ

יה  יֹום טֹוב.  - ְועֹוַלת ְרִאּיָ ָאה ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
ין.  א ִמן ַהחּוּלִ ָאה ֶאּלָ ָאה ֵאיָנּה ּבָ ִהיא ּבָ   ּוְכׁשֶ

ְמָחה  ְלֵמי ׂשִ ר.  - ְוׁשַ ֲעׂשֵ ִאין ַאף ִמן ַהּמַ   ּבָ
ַסח, ַוֲחִגיַגת יֹום ט ל ּפֶ   ֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

אי אֹוְמִרים:  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ין,    ִמן ַהחּוּלִ

ל אֹוְמִרים:    ּוֵבית ִהּלֵ
ר" ֲעׂשֵ   . ִמן ַהּמַ

    רש"י

. מתני' עולות במועד באות מן החולין
משמע השתא עולות ראייה הבאות בחולו 
של מועד באות מן החולין ולא ממעות 
מעשר שני דקיי''ל כל דבר שבחובה אינו בא 
אלא מן החולין במסכת מנחות (דף פב.) 
ולקמן נמי בגמרא (דף ח.) תניא מסת מלמד 
שאדם מביא חובתו מן החולין ובגמ' פריך 
אמאי נקט חולו של מועד כי מייתי לה ביום 

   טוב נמי מן החולין בעי לאתויי:
. בגמרא מפרש שלמי ושלמים מן המעשר

   דרבינהו קרא בכל מילי: שמחה
. בגמרא מפרש מאי ויו''ט הראשון של פסח

   היא ומאי שנא פסח דנקט:
. משום שמחה ישראל יוצאין ידי חובתן

בכל ענין שיש להן בשר לשובע ואין זקוקין 
   לזבוח שלמים לשם כך:

. שהתנדבו כל השנה בנדרים ונדבות
וכשעולין לירושלים ברגל מביאין אותן 

מוריהן והבשר נאכל לבעלים ומקריבין אי
יוצאין בהן משום שמחה משום דבעי 
למיתני סיפא והכהנים בחטאות וכו' נקט 

   ברישא ישראל:
. שבאו להן חטאות ברגל חטאות והכהנים

ואשמות שהיו עולי רגלים מחוייבין ויש 
להן בשר לשובע יוצאין בהן משום שמחה 
ואין צריכין להביא שלמים לשם שמחה 

   ין להן בשר לשובע:אלא בזמן שא
. המורמים להן משלמי יוצאין בחזה ושוק

   עולי רגלים:
. בחטאת העוף שאין שובע אבל לא בעופות

  אלא בבשר בהמה ובגמ' יליף לה:
  

  גמ' 
. אם הביאן ביום טוב יביאם מן המעשר הא

   אם ירצה בתמיה:
. האי דנקט במועד משום דאגב וכי תימא

י דאין אורחיה קא משמע לן מילתא אחרית
עולת ראייה קריבה ביום טוב ואף על פי 
שהיא חובת הרגל הואיל ויש לה תשלומין 

   למחר:
. ביום טוב לפי שיש בהם מביאין שלמים

   צורך מאכל הדיוט:
. שהסמיכה שבות היא ואין סומכין עליהן

שמשתמש בבעלי חיים ותנן אלו הן משום 
שבות לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי 

   צה דף לו:):בהמה (בי
. אין מביאין כלל דסבירא אבל לא עולות

להו לב''ש לכם (שמות יב) ולא לגבוה חוץ 
מתמידין ומוספין שזמנן קבוע וכל שזמנן 
קבוע כתיב בהו במועדו ואפילו בשבת וכל 
שכן ביו''ט: וסומכין עליהן כיון דמותר 

   להביאן לא גזרו שבות לבטל סמיכתן:
לב''ה סבירא ליה . ואפי' ביו''ט אינן באות

לתנא דמתני' דנדרים ונדבות אין קריבין 
ביו''ט וכי שרו ב''ה בעולת ראייה ושלמי 
חגיגה אע''פ שיש להן תשלומין עיקר 
מצותן ביום ראשון דכתיב וחגותם אותו 

   (ויקרא כג) ביום ראשון משמע:
. וכשהיא באה אינה באה אלא מן החולין

מעות והכא לא מצו לאיפלוגי ולמימר טופל 
מעשר עמהן דכי אישתרי טפילה בחגיגה 
הוא דאישתרי לקמן מניין שאם רצה לערב 
כו' גבי שלמים יש אדם שיש לו אוכלין 
מרובין ונכסין מועטים ואי אפשר להביא 
אכילות כולן מן החולין אבל עולה למה 

   טופלה יביא במעה כסף:
. דלאו דבר שבחובה הוא אף מן המעשר

ש לו מעות מעשר במקום שיש בשר והרי י
שני שיש לו להוציא בירושלים ויקנה בהם 
שלמים ורבי קרא לקמן כל מיני שמחות 

   לשמחה:
. שהוא ודאי דבר וחגיגת יום טוב הראשון

שבחובה אפי' יש לו בשר הרבה דילפינן 
לקמן מוחגותם אותו וגו' ולקמיה פריך 

   מאי שנא פסח דנקט:
. לקמן פריך הא ודאי וב''ה אומרים כו'

   דבר שבחובה היא ומוקי לה בטופל:
  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .22
ָנא  ַסח"ַמאי ׁשְ ל ּפֶ   ? "ֲחִגיַגת יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ
ה ָעׂשָ  ָ   ִאין, –ר ֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ

ר ָעה ָעׂשָ   לֹא.   - ֲחִגיַגת ַאְרּבָ
  

אֹוַרְייָתא.   ח,א  ר ָלאו ּדְ ָעה ָעׂשָ   ַאְלָמא ָקָסַבר: ֲחִגיַגת ַאְרּבָ
  
  

    רש"י

. כלומר להכי חגיגת י''ד לא
נקט פסח לפי שיש ערב פסח 
חגיגה אחרת כשהיתה חבורת 

מביאין עמו  פסח מרובה היו
חגיגה כדי שיהא פסח נאכל על 
השובע ואשמעינן מתניתין 
דחגיגת יו''ט עצמו הוא דאינה 
באה אלא מן החולין אבל חגיגת 
ארבעה עשר באה אף מן 

  המעשר.
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        ח, אח, אח, אח, א .23
  ָאַמר ַמר:

ל" ית ִהּלֵ ר" ּבֵ ֲעׂשֵ   . אֹוְמִרים: ִמן ַהּמַ
  

א  חֹוָבה ֵאינֹו ּבָ ּבְ ָבר ׁשֶ חֹוָבה הּוא, ְוָכל ּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ אי? ּדָ ין!ַאּמַ א ִמן ַהחּוּלִ   ֶאּלָ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
טֹוֵפל.    ּבְ

  
ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ

ֵהָמה ִלְבֵהָמה,    טֹוְפִלין ּבְ
  ְוֵאין טֹוְפִלין ָמעֹות ְלָמעֹות. 

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  טֹוְפִלין ָמעֹות ְלָמעֹות, 
ֵהָמה ִלְבֵהָמה.    ְוֵאין טֹוְפִלין ּבְ

  
ָווֵתיּה ּדְ  ְנָיא ּכְ ה, ּתַ   ִחְזִקּיָ

י יֹוָחָנן.  ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
  

י יֹוָחָנן: ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
ת"" 18"ִמּסַ

ין.  -  (דברים טז, י)  ָאָדם ֵמִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהחּוּלִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ִאם ָרָצה ְלָעֵרב ְמָעֵרב?  ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ְלמּוד ר ְיָבֶרְכךָ  לֹוַמר: תַּ ֲאׁשֶ   . "(דברים טז, י) ה' ֱאלֶֹהיָך" "ּכַ

  
ה:  ִחְזִקּיָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   "ּתַ

ת"" ין.  -  (דברים טז, י) "ִמּסַ ָאָדם ֵמִביא חֹוָבתֹו ִמן ַהחּוּלִ ד ׁשֶ   ְמַלמֵּ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ין,  -  יֹום ִראׁשֹון   ִמן ַהחּוּלִ

אן ְוֵאיָלְך  ר.  -ִמּכָ ֲעׂשֵ   ִמן ַהּמַ
  אֹוְמִרים:  לֵבית ִהּלֵ וּ 

ין,  - ֲאִכיָלה ִראׁשֹוָנה    ִמן ַהחּוּלִ
אן ְוֵאיָלְך  ר.  -ִמּכָ ֲעׂשֵ   ִמן ַהּמַ

ַסח  ל ְימֹות ַהּפֶ ָאר ּכָ ֵהָמה - ּוׁשְ ר ּבְ ַמְעׂשַ   . "ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

  
יֹום טֹוב    ַמאי ַטְעָמא לֹא?  - ּבְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

וּ  ְלָמא ָאֵתי ְלַעׂשּ יֹום טֹוב, ּדִ   ֵרי ּבְ
ּום ִסְקָרָתא.  יֹום טֹוב ִמׁשּ ר ּבְ ֵ ר ְלַעׂשּ   ְוִאי ֶאְפׁשָ

  
ַהאי  ַמע, ּדְ ת"ַמאי ַמׁשְ ין הּוא?  "ִמּסַ ָנא חּולִּ ָ   ִליׁשּ

  
ְכִתיב:  ֵורֹוׁש ַמס ַעל ָהָאֶרץ"ּדִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ם ַהּמֶ ׂשֶ   . (אסתר י, א) "ַוּיָ
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ן    תֵּ ר ּתִ ת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאׁשֶ ֻבעֹות ַלה' ֱאלֶֹהיָך ִמּסַ יָת ַחג ׁשָ ר   ְוָעׂשִ ֲאׁשֶ   ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיךָ ּכַ

    רש"י

אמר מר ובית הלל אומרים אף 
והלא דבר שבחובה  מן המעשר.

   הוא:
. מחבר מעשר עם החולין בטופל

ומביא ופליגי אמוראי כיצד 
  טופלין:

. אם ר בהמה לבהמהחזקיה אמ
יש לו אוכלין הרבה ואין להן 
סיפוק בבהמה אחת יביא אחת 
לחגיגה מן החולין והשאר מן 
המעשר ואע''פ שכולן הבאות 
ביום ראשון שם חגיגה עליהן 
כבר יצא ידי חובה בראשונה מן 

   החולין:
. ואין טופלין מעות למעות

לקנות בהמה גדולה ורבי יוחנן 
יה אמר איפכא למר אתחזי ל

שפיר טפי יציאת ידי חובתו מן 
החולין כשמביא בהמה שלמה 
מן החולין ולמר אתחזי ליה 
שפיר טפי כשחולין מעורבין עם 
כל אכילותיו ולקמן יליף לה 

   מקראי דמותר להיות טופל:
. בשבועות כתיב ועשית חג מסת

שבועות לה' אלהיך מסת נדבת 
ידך ולקמן מפרש מסת לשון 

   חולין:
ון זה נופל אלא . אין לשמערב

במעות שקנה בהן בהמה דשתי 
בהמות זו ניכרת לעצמה וזו 

   ניכרת לעצמה:
   . מכל אשר יברכך:אשר יברכך
. שהוא לשם חגיגה יום ראשון

יהו מן החולין ולית להו לב''ש 
   טפילה בדבר שבחובה:

. שאינו אלא שמחה מכאן ואילך
דאילו בחגיגה כתיב וחגותם 

מן אותו יום אחד ותו לא אף 
   המעשר:

. השתא סלקא אכילה ראשונה
דעתך בהמה לעצמה ויביאנה על 

   שלחן ראשון:
   . אפילו בו ביום:מכאן ואילך

. שאינן ושאר כל ימות הפסח
אלא לשמחה אדם יוצא במעשר 
בהמה אם יש לו וכל שכן שקונה 

   שלמים במעות מעשר שני:
. נפיק ביו''ט מאי טעמא לא

במעשר בהמה בשאר אכילות 
מן הראשונה כי היכי דשרו חוץ 

   במעשר שני:
. שצובעו דתנן משום סקרתא

בבכורות (דף נח:) היוצא 
בעשירי סוקרו בסיקרא ואומר 
הרי זה מעשר והוא צבע אדום 

   שצובעין בו תריסין:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .24
ָרֵאל יֹוְצִאין ְיֵדי ח ְנָדִרים ּוְנָדבֹות""ִיׂשְ   . ֹוָבָתן ּבִ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָך"" ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ְמָחה.  -  (דברים טז, יד) "ְוׂשָ ָמחֹות ְלׂשִ ל ִמיֵני ׂשְ   ְלַרּבֹות ּכָ
אן ָאְמרּו ֲחָכִמים:    ִמּכָ

ָרֵאל יֹוְצִאין ְיֵדי חֹוָבָתן  ֵהָמה,  - ִיׂשְ ר ּבְ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּוְבַמְעׂשַ   ּבִ
ם ּוִבְבכֹור, ּוֶבָחֶזה ְוׁשֹוק.  - ַהּכֲֹהִנים וְ  את ְוָאׁשָ ַחטָּ   ּבְ

עֹופֹות ּוִבְמָנחֹות?    ָיכֹול ַאף ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:   ח,ב ָך" תַּ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ָאה ֵמֶהם, ^  -  "ְוׂשָ ֲחִגיָגה ּבָ   ִמי ׁשֶ

ָאה ֵמֶהם ֵאין ֲחִגיָגה ּבָ   . "ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

"ֵמ  ַמְחּתָ   ָנְפָקא,  "ְוׂשָ
ְמָחה.  ֶהן ׂשִ ֵאין ּבָ   ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ

  
י, ַהאי  ָך"ְוַרב ַאׁשִ ַחּגֶ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  "ּבְ

  
ר ְקִטיָנא,  אל ּבַ ִנּיֵ   ַההּוא, ִלְכַרב ּדָ

ָאַמר  ר ְקִטיָנאּדְ אל ּבַ ִנּיֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּדָ
ּמ  ים ּבַ ִאין ָנׁשִ ֵאין נֹוׂשְ ִיין ׁשֶ   ֹוֵעד? ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ ָך" ׁשֶ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ ָך".  - (דברים טז, יד) "ְוׂשָ ּתְ ִאׁשְ   ְולֹא ּבְ
  
  
  

    רש"י

. כל השמחות במשמע ושמחת
דלא בעי מיניה אלא שמחה 
ואמר מר אין שמחה אלא בבשר 

  והאי בשר הוא. 
יצאו אלו שאין חגיגה באה 

דחגיגה חלב כתיב בה לא  מהן.
   ילין חלב חגי וגו' (שמות כג):



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        ח, בח, בח, בח, ב .25
            ַמְתִניִתין

ים, ּוְנָכִסים מּוָעִטים  ׁש לֹו אֹוְכִלים ְמרּוּבִ ּיֵ ים ְועֹולֹות מּוָעטֹות.  -ִמי ׁשֶ ָלִמים ְמרּוּבִ   ֵמִביא ׁשְ
ים ְואֹוְכִלין מוּ  ָלִמים מּוָעִטין.  - ָעִטין ְנָכִסים ְמרּוּבִ   ֵמִביא עֹולֹות ְמרּוּבֹות ּוׁשְ

י ֶכֶסף.  - ֶזה ְוֶזה מּוָעט  תֵּ   ַעל ֶזה ֶנֱאַמר: ָמָעה ֶכֶסף, ּוׁשְ
ים  ר ָנַתן ָלְך" ַעל ֶזה ֶנֱאַמר: - ֶזה ְוֶזה ְמרּוּבִ ת ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ִבְרּכַ ַנת ָידֹו ּכְ ַמּתְ   . (דברים טז, יז) "ִאיׁש ּכְ

  

            ָמָראגְּ 

ים" ָלִמים ְמרּוּבִ   . "ׁשְ
  

  ֵמֵהיָכא ַמְייִתי? 
  ָהא ֵלית ֵליּה! 

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

דֹול. ר ּגָ   טֹוֵפל, ּוֵמִביא ּפַ
  

תָאַמר ֵליּה  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵהָמה ִלְבֵהָמה!    ֲהֵרי ָאְמרּו טֹוְפִלין ּבְ

  
  ַמאי ָקָאַמר ֵליּה? 

ֵהָמה ִלְבֵהָמה ֲאָבל לֹא ָמעֹות ְלָמעֹות, ִאיֵליָמא ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: ֲהֵרי ָא    ְמרּו טֹוְפִלין ּבְ
  ְוֵליָמא ֵליּה: ֵאין טֹוְפִלין ָמעֹות ְלָמעֹות! 

  
א ָהִכי ָאַמר ֵליּה:    ֶאלָּ

ֵהָמה ִלְבֵהָמה.    ֲהֵרי ָאְמרּו ַאף טֹוְפִלין ּבְ
  

ַמאן?    ּכְ
י יֹוָחָנן!  ַרּבִ ה, ּוְדלֹא ּכְ ִחְזִקּיָ לֹא ּכְ   ּדְ

  
ִליֵגי ְוכִ  ְפִליֵגי, ַמְתִנָייָתא ָלא ּפְ יָמא: ָאמֹוָרֵאי הּוא ּדִ ין"ְוָהא ָקָתֵני:  -י ּתֵ   ! "ֲאִכיָלה ִראׁשֹוָנה ִמן ַהחּוּלִ
  

  ? "ֲאִכיָלה ִראׁשֹוָנה"ַמאי 
  

ין.  ֵמי ֲאִכיָלה ִראׁשֹוָנה ִמן ַהחּוּלִ יעּור ּדְ   ׁשִ
  
  

 רש"י
  מתני' 

. בני בית ןאוכלין מרובי
רבים מביא שלמים רבים 
שלמי חגיגה רבים לפי 
האוכלים ועולת ראייה 

   מועטת:
. דכתיב איש עולות מרובות

   כמתנת ידו:
. מעות חולין גמ' טופל

   ומעשר יחד:
אילימא הכי קאמר ליה הרי 
אמרו בהמה לבהמה מעות 

   . כחזקיה:למעות לא
לימא ליה הרי אמרו אין 

ון . כיטופלין מעות למעות
דלמיסר טפילת מעות אתא 
ושמעינן לחזקיה בהדיא 
דאין טופלין היכי שביק 
מילתא בהדיא ומותיב 

   מדיוקא:
. אלא אף טופלין קאמר ליה

דשמעינן לרב חסדא דקאמר 
בטופל ומביא פר גדול דוקא 
מעות למעות אבל בהמה 
לבהמה לא ואמר ליה איהו 
הרי אמרו אף טופלין בהמה 

   לבהמה כמאן וכו':
תימא אמוראי הוא  וכי

. חזקיה ורבי יוחנן דפליגי
   הוא דפליגי בבהמה ובמעות:

. דאייתינן אבל מתנייתא
לעיל תניא כוותיה דמר 

   ודמר:
. במעות אלא לא פליגי

בבהמה דהך דקתני אם רצה 
לערב הוא דקאמר מעות 
דוקא אבל אידך מתניתא 
ס''ל בין מעות בין בהמה ורב 
ששת כברייתא בתרייתא 

   יה:סבירא ל
והא קתני אכילה ראשונה 

. וקא סלקא דעתך מן החולין
דסעודה הבאה ראשונה על 

   השולחן בעי כולה מחולין:
. כלומר דמי אכילה ראשונה

אכילה ראשונה סתמא קתני 
דאית ליה בין בהמה עצמה 
בין מעות שיעור אכילה 

   ראשונה:
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        ט, אט, אט, אט, א    ––––ח, ב ח, ב ח, ב ח, ב  .26
אָאַמר    : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  עּוּלָ

ֵהמֹות ַלֲחִגיָגתֹו,  ר ּבְ   ִהְפִריׁש ֶעׂשֶ
יֹום טֹוב ִראׁשֹון,    ִהְקִריב ָחֵמׁש ּבְ

ִני.  יֹום טֹוב ׁשֵ   חֹוֵזר ּוַמְקִריב ָחֵמׁש ּבְ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ַסק, ׁשּוב ֵאינֹו ַמְקִריב.  ּפָ יָון ׁשֶ   ּכֵ

  
אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ִליֵגי:    ְוָלא ּפְ
אן  ְסָת  -ּכָ   ם. ּבִ
ְמָפֵרׁש. –ָכאן    ּבִ

  
ֵמי?  -ַהאי "ְסָתם"    ֵהיִכי ּדָ

ֵרב  ּיֹום ִלּקָ הּות ּבַ א ׁשְ ֵליּכָ ּיֹום.  - ִאיֵליָמא: ּדְ הּות ּבַ א ׁשְ ֵליּכָ לֹא ַאְקְרִביְנהּו ּדְ   ַהאי ּדְ
  

ֵלית ֵליּה אֹוְכִלין.  א: ּדְ   ְוֶאּלָ
ֵלית ֵליּה אֹוְכִלין.  לֹא ַאְקְרִביְנהּו ּדְ   ַהאי ּדְ

  
ּיֹום ְוִאית ֵליּה אֹוְכִלין, לֹ  הּות ּבַ א ׁשְ ִאיּכָ   א ְצִריָכא ּדְ

א לֹא ַאְקְרִביְנהּו,  ְבַקּמָ   ִמּדִ
ְייִריְנהּו.  ּיּוֵרי ׁשָ ּה ׁשַ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ָרא,  ּבְ   ְוָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ִכי ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּדְ   : ַרּבִ
ֵהמֹות ַלֲחִגיָגת ר ּבְ   ֹו, ִהְפִריׁש ֶעׂשֶ

ִני.  יֹום טֹוב ׁשֵ יֹום טֹוב ִראׁשֹון, חֹוֵזר ּוַמְקִריב ָחֵמׁש ּבְ   ִהְקִריב ָחֵמׁש ּבְ
ָיין ַאֲהָדֵדי!    ַקׁשְ

ּה:  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאּלָ
אן  ְסָתם,  -ּכָ   ּבִ
אן  ְמָפֵרׁש. –ּכָ   ּבִ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ַמר ַנִמי:    ִאיּתְ

אָאַמר  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשֶ   :  ַרּבִ
ַמר,   ט,א  ּלא ּגָ א: ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ַמר    חֹוֵזר ּוַמְקִריב.  -ֲאָבל ּגָ
  

ַמר"?    ַמאי "ּגָ
נֹוָתיו  ַמר ָקְרּבְ   ַמאי ַמְקִריב?!  -ִאיֵליָמא: ּגָ

  
ַמר ַהּיֹום,  ּלא ּגָ א: ׁשֶ   ֶאלָּ

ַמר ַהּיֹום    חֹוֵזר ּוַמְקִריב. - ֲאָבל ּגָ
  
  

    רש"י

חוזר ומקריב חמש ביום טוב 
. ולא אמרינן עובר הוא בבל שני

תוסיף ורחמנא אמר וחגותם 
אותו חד יומא ותו לא דהנך נמי 
דחד יומא הוא ושני תשלומין 

   דראשון:
שן סתם אינו . אם הפריבסתם

   חוזר ומקריבן כדמפרש ואזיל:
. דאמר בהדיא ליום כאן במפרש

ראשון אני מפריש את כולן 
חוזר ומקריבן שאינו אלא 

   תשלומי ראשון:
. דאמרת אסור האי סתם

   להקריבן היכי דמי:
משום דלא הוה ליה שהות 

. ומסתמא ליום ראשון הוא
   הפרישן:

. שהיה בדעתו לחוג שיורי שייר
   ים:שני ימ

. דמודה ר' יוחנן ה''נ מסתברא
  בדמפרש:

. דהיכא דמוכח איתמר נמי
מילתא דלא היה בדעתו לחוג 

  שני ימים מודה ר''י: 
. הא דתניא לקמן אותו לא שנו

אתה חוגג ולא יותר אלא שלא 
   גמר היום:

. ולא היה לו אבל גמר היום
שהות להקריב כל חגיגות 

  שהפריש:
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            יןַמְתִניִת 

ל ָחג  יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלא ַחג ּבְ ל ָחג.  -ִמי ׁשֶ ל ָהֶרֶגל, ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ   חֹוֵגג ֶאת ּכָ
ַאֲחָריּותֹו. - ָעַבר ָהֶרֶגל ְולֹא ַחג  יב ּבַ   ֵאינֹו ַחּיָ

נֹות" ַעל ֶזה ֶנֱאַמר: ות לֹא יּוַכל ִלְתקן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ   .ת א, טו)(קהל "ְמֻעּוָ
   

ן ְמַנְסָייא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵקן?  ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהתָּ ות ׁשֶ   ֵאיֶזהּו ְמֻעּוָ

ה ַמְמֵזר. ּנָ א ַעל ָהֶעְרָוה ְוהֹוִליד ִמּמֶ   ֶזה ַהּבָ
גֹוֵנב ְוגֹוֵזל  ן.  -ִאם ּתֹאַמר ּבְ   ָיכֹול הּוא ְלַהֲחִזירֹו, ִויַתּקֵ

  
ן יֹוַח  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  יַרּבִ

ות,  ה ְוִנְתַעּוֵ ִחיּלָ תְּ ן ּבַ ָהָיה ְמתּוּקָ א ְלִמי ׁשֶ ות ֶאּלָ   ֵאין קֹוִרין ְמֻעּוָ
ְלִמיד ָחָכם ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהּתֹוָרה   . ְוֵאיֶזה? ֶזה תַּ

  

ָמָרא             ּגְ

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
19"ֲעֶצֶרת"ֶנֱאַמר 

ַסח,  (דברים טז, ח)  ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ְ ׁשּ   ּבַ
ל ָחג, (ויקרא כג, לו)   20"ֲעֶצֶרת"ְוֶנֱאַמר:  ִמיִני ׁשֶ ְ ׁשּ   ּבַ

לּוִמין,  ן ְלַתׁשְ ַהּלָ   ַמה ּלְ
לּוִמין.  אן ְלַתׁשְ   ַאף ּכָ

  
  מּוְפֶנה, 

א ְלִמיְפַרְך:  ִאי ָלאו מּוְפֶנה, ִאיּכָ   ּדְ
ן ּכֵ ַסח ׁשֶ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ְ ׁשּ ָפָניו,  ַמה ּלַ ּלְ   ֵאינֹו ָחלּוק ִמן ׁשֶ

ָפָניו.  ּלְ ָחלּוק ִמן ׁשֶ ל ָחג ׁשֶ ִמיִני ׁשֶ ְ ׁשּ   ּתֹאַמר ּבַ
  

  ָלֵאיי ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנה. 
י ַמאי  ּדִ   ? "ֲעֶצֶרת"ִמּכְ

ית ְמָלאָכה,  ּיַ ֲעׂשִ   ָעצּור ּבַ
ה ְמָלאָכה"ָהְכִתיב:  ֲעׂשֶ   , (דברים טז, ח) "לֹא ּתַ

ָכַתב ַרֲח  ה ִלי? "ֲעֶצֶרת" ּדְ   ָמָנא ָלּמָ
ּה ְלַאְפנּוֵיי.  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ   ֶאלָּ

  
א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא:  ּנָ   ְוּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְבַעת ָיִמים""   , (ויקרא כג, מא) "ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה' ׁשִ

ְבָעה?  ל ׁשִ   ָיכֹול ְיֵהא חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:    , "אֹתֹו"תַּ

  ה חֹוֵגג, ַאתָּ  - "אֹותֹו"
ה חֹוֵגג  ְבָעה.  -ְוִאי ַאתָּ ל ׁשִ   ּכָ

ה ֶנֱאַמר  ן ָלמָּ ְבָעה"ִאם ּכֵ   ? "ׁשִ
לּוִמין.   ְלַתׁשְ

ל ָהֶרֶגל ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון?  חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך ֶאת ּכָ ל ָחג ׁשֶ ִאם לֹא ַחג יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְ תַּ חֶֹדׁש ַהׁשּ חֹּגּו אתֹו""ּבַ   , (ויקרא כג, מא) ִביִעי ּתָ

ִביִעי"ִאי  ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ   ָיכֹול ְיֵהא חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך ַהחֶֹדׁש ּכּוּלֹו?  "ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר:    ,"אֹותֹו" תַּ

ה חֹוֵגג,  - "אֹותֹו"   ַאתָּ

ה חֹוֵגג    ."חּוָצה לוֹ  -ְוִאי ַאתָּ
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ה ְמָלאָכה   ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ְ ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהׁשּ ׁשֶ   .ׁשֵ
20

ִמיִני ִמְקָרא   ְ ּיֹום ַהׁשּ ה ַלה' ּבַ ֶ ְקִריבּו ִאׁשּ ְבַעת ָיִמים ּתַ ה ַלה' ֲעֶצֶר -ׁשִ ֶ ם ִאׁשּ לקֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִהְקַרְבּתֶ   .ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשוּ -ת ִהוא ּכָ

    רש"י

. שלא הביא מתני' מי שלא חג
   חגיגתו ביום הראשון של חג:

. חוגג ויו''ט האחרון של חג
שמיני עצרת ואע''ג דרגל בפני 
עצמו הוא הוי תשלומין 

   לראשון:
ן . שהביא פסוליוהוליד ממזר

בישראל ויהא זכרון לפיכך אין 
   עונותיו נמחקין בתשובה:

. דמי גניבתו יכול להחזיר
   וגזלתו לבעלים:

   . ויהא מתוקן מן החטא:ויתקן
   . מקולקל:מעוות

  
  גמ' 

. די''ט האחרון של מנהני מילי
חג הסוכות תשלומין לקרבנות 

   החג ליחידים:
. עצרת בשביעי של פסח

בפרשת כל הבכור ששת ימים 
כל מצות וביום השביעי תא

   עצרת (דברים טז):
. תשלומין מה לשביעי של פסח

לראשון שהרי אינו חלוק 
משלפניו שמיני עצרת חלוק 
 משלפניו לענין פז''ר קש''ב:

. וצריכה גזירה שוה זו מופנה
שתהא מופנה דתו לא פרכינן 
עליה מידי דכל גזירה שוה 
 מופנה למידין ואין משיבין:

   . באמת:לאיי
. כתיב לא תעשה מלאכההא 

בההוא קרא גופיה וביום 
השביעי עצרת לה' אלהיך לא 

   תעשה מלאכה:
. משום ותנא מייתי לה מהכא

דר' יוחנן דגמר לה כדאמרינן 
לעיל אמורא הוא נקט הכא 

   האי לישנא:
בחדש  . כל יום ויום:כל שבעה

. כל ימי החג האמור השביעי
בחדש השביעי: יכול יהא חוגג 

חדש איזה יום והולך כל ה
שירצה לתשלומי החג אם לא 

   הקריב בחג:
. בסיפיה דקרא תרי ת''ל אותו

   אותו כתיב ביה:
  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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בְ "[    , (ויקרא כג, מא) ַעת ָיִמים""ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה' ׁשִ

ְבָעה?  ל ׁשִ   ָיכֹול ְיֵהא חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:    , "אֹתֹו"תַּ

ה חֹוֵגג  - "אֹותֹו" ה חֹוֵגג, ְוִאי ַאתָּ ְבָעה.  - ַאתָּ ל ׁשִ   ּכָ
ה ֶנֱאַמר  ן ָלמָּ ְבָעה"ִאם ּכֵ   ? "ׁשִ

לּוִמין..."   ].ְלַתׁשְ

  
לּוִמין"ּוַמאי  ׁשְ   ? "תַּ

  
  ָאַמר:  י יֹוָחָנןַרּבִ 

לּוִמין ָלִראׁשֹון.  ׁשְ   ּתַ
  
ֲעָיאוְ  י אֹוׁשַ   ָאַמר:  ַרּבִ

לּוִמין ֶזה ָלֶזה.  ׁשְ   ּתַ
  

יַנְייהּו?   ַמאי ּבֵ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
יַנְייהּו.  א ּבֵ ִני ִאיּכָ יֹום הׁשֵ ט ּבְ ֵ ׁשּ יֹום ִראׁשֹון ְוִנְתּפַ ר ּבְ   ִחיּגֵ

ל ׁשְ י יֹוָחָנן ָאַמר: ּתַ ִני. ַרּבִ ֵ ׁשּ ִראׁשֹון ָלא ֲחִזי ּבַ לֹא ֲחִזי ּבָ   ּוִמין ָלִראׁשֹון, ֵכיָון ּדְ
ִני.  ֵ ׁשּ ִראׁשֹון ֲחִזי ּבַ ָלא ֲחִזי ּבָ ב ּדְ לּוִמין ֶזה ָלֶזה, ַאף ַעל ּגַ ׁשְ ֲעָיא ָאַמר: ּתַ י אֹוׁשַ   ְוַרּבִ

  
י יֹוָחָנן ָהִכי?!   ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

הְוָהָאַמר    : ִחְזִקּיָ
יּ    ֵמִביא,  –ֹום ִנְטָמא ּבַ

ְיָלה  ּלַ   ֵאינֹו ֵמִביא.  -ּבַ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ְיָלה  ּלַ   ַנִמי ֵמִביא!  -ַאף ּבַ
  

י ִיְרִמָיהָאַמר    : ַרּבִ
ִני.  ֶפַסח ׁשֵ לּוִמין ּבְ ׁשְ ֵיׁש ָלּה ּתַ אֵני טּוְמָאה ּדְ   ׁשָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָאַמר: ּפֶ    ט,ב ִראׁשֹון הּוא.ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ לּוִמין ּדְ ׁשְ ִני ּתַ   ַסח ^ׁשֵ
ְפֵני ַעְצמֹו הּוא"  ִני ֶרֶגל ּבִ ָאַמר: "ׁשֵ א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  -ֶאּלָ   ַמאי ִאיּכָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ר ְזַמן.  י יֹוָחָנן: ַלְיָלה ֵאינֹו ְמחּוּסַ   ָקָסַבר ַרּבִ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי?!   ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
י יֹוָחָנןָהָאַמר וְ    : ַרּבִ

ּיֹום  ִים ּבַ ּתַ ְיָלה, ּוׁשְ לַּ   ֵמִביא.  –ָרָאה ַאַחת ּבַ
ּיֹום  ְיָלה ְוַאַחת ּבַ ּלַ ִים ּבַ ּתַ   ֵאינֹו ֵמִביא.  -ׁשְ

ר ְזַמן,  י יֹוָחָנן: ַלְיָלה ֵאינֹו ְמחּוּסַ ֲעָתְך: ָקָסַבר ַרּבִ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ְיָלה וְ  ּלַ ִים ּבַ ּתַ ּיֹום ֵמִביא! ֲאִפיּלּו ׁשְ   ַאַחת ּבַ

  
ר ְזַמן. י יֹוָחָנן: ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ַלְיָלה ְמחּוּסַ י ָקָאַמר ַרּבִ   ּכִ

  
יָטא!  ׁשִ   ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר?! ּפְ

  
ְיָלה  ּלַ ּיֹום ְוַאַחת ּבַ ִים ּבַ ּתַ   ִאְצְטִריָכא ֵליּה,  -ׁשְ

יׁשָ  ַרב ׁשֵ א ּדְ ַאְתַקְפּתָ ֲעָתָך ָאִמיָנא: ּכְ ַרב ִאיִדי, ָסְלָקא ּדַ ֵריּה ּדְ   א ּבְ
ְדַרב יֹוֵסף. ַמע ָלן: ּכִ   ָקא ַמׁשְ

    רש"י

   . כיצד הן תשלומין:מאי תשלומין
. שהרי יום אחד עשה כולן תשלומין לראשון

הכתוב עיקר בכולן דכתיב אותו ושלאחריו עשה 
   תשלומין לו:

. אין לך יום בהם שאין הכולן תשלומין זה לז
חובתו תלויה בו בעצמו למי שלא נראה בימים 
שלפניו יום ראשון שהוא נראה להביא עיקר 

   לדידיה וימיו שלאחריו תשלומין לו:
   . אינו ראוי ליראות כדאמרינן במתני':חיגר

. בכריתות (דף ט.) תנן נזיר מביא נטמא ביום
קרבן אחד על טומאות הרבה ואמר חזקיה 

ביום ח' שהוא ראוי להביא קרבנות  נטמא
ולהתחיל מנין נזירותיו וימים שמנה קודם 
טומאה בטלין כמו שנא' וביום השמיני יביא 
שתי תורים או שני בני וגו' והזיר לה' כל ימי 
נזרו וגו' והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו 
(במדבר ו): מביא קרבן על הטומאה השנית 

והתחילה שניה  שכבר נתחייב בקרבן הטומאה
והרי זו טומאה אחרת אבל נטמא בליל שמיני 
אינו מביא אלא קרבן אחד דכיון דלא יצא 
מטומאה הראשונה לשעה שהיא ראויה להביא 
עליה קרבן לא נתחייב בקרבן הראשון ואין לו 

   תשלומין:
. הואיל וטבל לטומאתו ראשונה ורבי יוחנן אמר

אין והעריב שמשו נתחייב בקרבן ואף על פי ש
לילה ראוי לקרבן אלמא אף על גב דלא ראוי 

   לקרבן יש לו תשלומין:
. קרבן הנדחה מפני הטומאה שאני טומאה

ולפיכך יש לו תשלומין ואף על גב דלא נראה 
   להביא:

. כגון אלו בפסח שני הואיל ויש לה תשלומין
שהרי מי שלא נראה בראשון יש לו תשלומין 

ו לו אבל הנדחה מפני דבר אחר לא מצינ
   תשלומין אלא אם כן נראה להביא:

. פלוגתא היא במסכת הניחא למאן דאמר כו'
  פסחים בפרק מי שהיה טמא (דף צג.): 

. ועכשיו אין לך אלא למ''ד רגל בפני עצמו
לתלות טעמו של רבי יוחנן בהואיל ויש לטומאה 

   תשלומין לשני:
. אין חסרון זמן במי שהגיע לילו קסבר ר' יוחנן

רבנותיו מחר הלכך מחוייב הוא להקריב ק
בקרבן אלא שהלילה מעכבו מלהביא אבל חגר 
ביום ראשון אין עליו שום חובת ראייה לפיכך 
אין לו עליו תשלומין: ומי א''ר יוחנן אין לילה 
מחוסר זמן והא''ר יוחנן ראה אחת בלילה זב 
שספר שבעה נקיים כמשפטו וטבל והעריב 

  ם למחר:שמשו וחזר וראה אחת בלילה ושתי
. קרבן על טומאה שניה זו לבד מן הקרבן מביא

שיביא על הראשונה ויביא שני קרבנות כשיטהר 
הואיל ולא ראה השניה עד שיצא לשעה שהיא 
ראויה להביא קרבן יש לו תשלומין ואף על 
השניה יביא אע''פ שתחילתה בתוך זמן קרבן 
הראשונה לא אמרינן חדא טומאה היא ופי' רב 

עם במס' כריתות לפי שהראייה יוסף את הט
ראשונה של זב אינה אלא כקרי בעלמא וכי חזי 
אינך למחר מצטרפת בהדייהו ה''נ אע''פ שהיתה 
ראייה ראשונה בתוך קרבן ראשון כי הדר חזי 

   אינך למחר מצטרפין בהדייהו:
. אפילו ואי סלקא דעתך לילה אין מחוסר זמן

ראה שלשתן בלילה זה כבר יצא מזמן ראשון 
ושתי זיבות הן אי לאו דסבירא ליה לילה 
מחוסר זמן הלכך אם ראה שתים בלילה הויא 

   לה זיבה אריכתא:
. ההיא לדברי האומר לילה מחוסר כי א''ר יוחנן

זמן אמרה אבל לדידיה סבירא ליה אפילו ראה 
   כולן בלילה מביא:

. אי אמרת בשלמא טעמא לדברי האומר פשיטא
סבירא לילה דנפשיה קאמר אשמעינן ביה ד

מחוסר זמן אלא אי לדברי האומר כו' קאמר 
   מאי אשמעינן בה:

. דאתקיף מהו דתימא כאתקפתא דרב שישא
בכריתות על הטעם שנתן רב יוסף על הדבר כמו 
שפירשתי למעלה תדע דהא ראייה ראשונה של 
כל הזבים קרי בעלמא הוא וכי הדר חזי תרתי 

ה רב מצטרפין בהדייהו ה''נ לא שנא ומתקיף ל
שישא מי דמי התם כולהו בזמן חיובא חזינהו 

   הכא לאו בזמן חיובא דהאי קרבן חזייה:
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        ט, בט, בט, בט, ב .29
ַאֲחָריּותֹו,  -"ָעַבר ָהֶרֶגל ְולֹא ַחג  יב ּבַ   ֵאינֹו ַחּיָ

נֹות" ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹון ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ   . ""ְמֻעּוָ

  
ר ֵהי ֵהיָאַמר ֵליּה  ללְ  ּבַ   : ִהּלֵ

נֹות"י ַהא ֵעי ֵליּה! "ְלִהיּמָ ְלאֹות' ִמיּבָ   , 'ְלִהּמָ
ֶהם.  נּוהּו ֲחֵביָריו ִלְדַבר ִמְצָוה ְוהּוא לֹא ִנְמָנה ִעּמָ ּמָ א ׁשֶ   ֶאלָּ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן"" ל - "ְמֻעּוָ ַמע ׁשֶ ֲחִרית אֹו ְקִריַאת ׁשְ ל ׁשַ ַמע ׁשֶ ל ְקִריַאת ׁשְ יטֵּ ּבִ   ַעְרִבית,  ֶזה ׁשֶ
ל ַעְרִבית.             ה ׁשֶ ִפּלָ ֲחִרית, אֹו תְּ ל ׁשַ ה ׁשֶ ִפּלָ ל תְּ יטֵּ ּבִ    אֹו ׁשֶ

נֹות" ֶהן -  "ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהיּמָ ְמנּו ֲחֵביָריו ִלְדַבר ִמְצָוה ְוהּוא לֹא ִנְמָנה ִעּמָ ּנִ   . "ֶזה ׁשֶ
  

ר ֵהי ֵהיָאַמר ֵליּה  ללְ  ּבַ   : ִהּלֵ
ְכִת  ר לֹא ֲעָבדֹו"יב: ַמאי ּדִ ין עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאׁשֶ ע ּבֵ יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ם ּוְרִאיֶתם ּבֵ ְבּתֶ   , (מלאכי ג, יח) "ְוׁשַ

יק"ַהְיינּו    ,"עֹוֵבד ֱאלִֹהים"ַהְיינּו  "ַצּדִ
ע"ַהְיינּו   ר לֹא ֲעָבדֹו"ַהְיינּו  "ָרׁשָ   ! "ֲאׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְרַויְ  "ּלא ֲעָבדֹו" "ֲעָבדֹו" מּוֵרי ִניְנהּו, ּתַ יֵקי ּגְ   יהּו ַצּדִ
ְרקֹו ֵמָאה ְוֶאָחד.  ָעִמים, ְלׁשֹוֶנה ּפִ ְרקֹו ֵמָאה ּפְ   ֵאינֹו ּדֹוֶמה ׁשֹוֶנה ּפִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּום ַחד ִזיְמָנא ָקֵרי ֵליּה    ? "לֹא ֲעָבדֹו"ּוִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ִאין, 

ִרין:  ל ַחּמָ ּוק ׁשֶ   ֵצא ּוְלַמד ִמׁשּ
ָרה זּוָזא,  ֲעׂשָ ְרֵסי ּבְ   ּפַ

ְרֵסי  ר ּפַ ְתֵרי זּוֵזי. - ַחד ֲעׂשַ   ּבִ
  

הּו לְ  י ֶאְלָעָזר, ְוָאְמִרי ָלּה לְ ַבר ֵהי ֵהיָאַמר ֵליּה ֵאִלּיָ   : ַרּבִ
ְכִתיב:  כּור עִני"ַמאי ּדִ יָך ּבְ ַחְרתִּ יָך ְולֹא ְבָכֶסף ּבְ ה ְצַרְפּתִ   ? (ישעיהו מח, י) "ִהּנֵ

ד ָחַזר ַהּקָ ד ׁשֶ ָרֵאל, ְמַלּמֵ ן ְלִיׂשְ ל ִמּדֹות טֹובֹות ִליּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּכָ   ֹוׁש ּבָ
א ֲעִנּיּות.    ְולֹא ָמָצא ֶאּלָ

  
מּוֵאלָאַמר    : ַרב יֹוֵסףְוִאיֵתיָמא  ׁשְ

י: ָיָאה ֲעִנּיּוָתא  ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָקא  –ַהְיינּו ּדְ ְרָזא סּוּמָ י ּבַ ָרא.  -ִליהּוָדֵאי, ּכִ   ְלסּוְסָיא ִחיּוָ
  
  
  
  
  

    רש"י

. אצל להמלאות מיבעי ליה
חסרון נופל לשון מילוי 
שחסר מצוה אחת לא יתמלא 

   עוד חסרון זה משחסר:
. שמינוהו חביריו לדבר מצוה

שאמרו לו בא עמנו ולא הלך 
נמצא שחסר עצמו מאותו 
מנין לא יוכל לימנות עוד 

את באותו מנין שכבר עשו 
   המצוה:

היינו צדיק היינו עובד 
. מי הוא צדיק ומי אלהים

הוא עובד אלהים הלא אחד 
   הוא:

. אינו דומה שונה פרקו כו'
אע''פ ששניהן צדיקים לא 
עבדוהו בשוה שזה עבדו 

   יותר:
. ישכיר לך אדם עשרה פרסי

חמורו בזוז אחד שכבר נהגו 
כן ואם תאמר לו לילך פרסה 

   יותר ישאלך שני זוזים:
. ולא באש צרפתיך ולא בכסף

כמו שצורפים הכסף באש 
אלא בחרתיך בכור עוני 
לצורפו בו כור הוא החרס 

  שצורפין בו:
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        י, אי, אי, אי, א    ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .30
ן ְמַנְסָיא" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹון"ֵאי ֶזה הּוא:    ? "ְמֻעּוָ
ה ַמְמֵזר" ּנָ א ַעל ָהֶעְרָוה ְוהֹוִליד ִמּמֶ   . ֶזה ַהּבָ

  
  ִאין,  – "הֹוִליד"

  לֹא. –לֹא הֹוִליד 
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

ן ְמַנְסָיא" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ן,  -ּגֹוֵנב ָאָדם  ֵנבֹו ִויַתּקֵ ֲחִזיר ּגְ ּיַ ר ׁשֶ   ֶאְפׁשָ
ן,  - ּגֹוֵזל ָאָדם  ֵזלֹו ִויַתּקֵ ֲחִזיר ּגְ ּיַ ר ׁשֶ   ֶאְפׁשָ

ת ִאיׁש, ַוֲאָסָרּה ְלַבְעָלּה  א ַעל ֵאׁשֶ   ִנְטַרד ִמן ָהעֹוָלם ְוָהַלְך לֹו.  - ֲאָבל ַהּבָ
ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רּו ָטֶלה". ֵאין א ּקְ א: "ּבַ רּו ֲחִזיר", ֶאּלָ ּקְ ָמל", "ּבַ רּו ּגָ ּקְ   ֹוֵמר: "ּבַ
  ְוֵאי ֶזה ֶזה? 

יַרׁש ִמן ַהּתֹוָרה.  ּפֵ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ   תַּ
ן ָלִקיׁש  י ְיהּוָדה ּבֶ   ָאַמר:  ַרּבִ

תּוב אֹוֵמר: יַרׁש ִמן ַהּתֹוָרה ָעָליו ַהּכָ ּפֵ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל תַּ    ּכָ

ִצּפֹור קֹומֹו" "ּכְ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּה ּכֵ   , (משלי כז, ח) נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ
י ָרֲחקּו ֵמָעָלי"ְואֹוֵמר:  י ָעֶול ּכִ ְצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ּבִ   !"(ירמיה ב, ה) "ַמה ּמָ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  נּוָיה. -ּכָ ֲאחֹותֹו ּפְ   ּבַ
אן  ת ִאיׁש.  -ּכָ ֵאׁשֶ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ

ת ִאיׁש, ָהא ְוָה  ֵאׁשֶ   א ּבְ
ָיא:    ְוָלא ַקׁשְ

אן     י,א אֹוֶנס,  - ּכָ   ^ּבְ
אן  ָרצֹון. –ּכָ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ָיא:  אֹוֶנס, ְוָלא ַקׁשְ   ָהא ְוָהא ּבְ
אן  ת ּכֵֹהן,  -ּכָ ֵאׁשֶ   ּבְ
אן  ָרֵאל.  -ּכָ ת ִיׂשְ ֵאׁשֶ   ּבְ

  
  
  

לֹום" א ֵאין ׁשָ   . (זכריה ח, י) "ְוַלּיֹוֵצא ְוַלּבָ
  

  : ַרבָאַמר 
ַבר ֲהָלָכה ִלְדַבר ִמְקָרא  ּיֹוֵצא ָאָדם ִמּדְ יָון ׁשֶ לֹום. - ּכֵ   ׁשּוב ֵאין לֹו ׁשָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ָנה.  ְלמּוד ְלִמׁשְ   ֶזה ַהּפֹוֵרׁש ִמּתַ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ְלמּוד ְלַתְלמּוד.    ֲאִפיּלּו ִמּתַ
  
  

    רש"י

. גניבה אפשר גנב אדם
   שיחזירנה ויתקן:
. אין לו עוד נטרד מן העולם

תשובה לפי שעשה דבר שאין לו 
   רפואה:

. זה לקרבן אין אומר בקרו גמל
כלומר מי שהוא מעוות 

   מתחילתו אין זה מעוות:
. זה לקרבן שמא אלא בקרו טלה

נפל בו מום ונתקלקל כך לשון 
באדם שהיה טוב קלקול נופל 

   מתחילה:
. הוליד אין לא אחותו פנויה

   הוליד לא:
. בלא הוליד נמי יש באשת איש

זכרון לעונו שאסרה על בעלה 
   לא שנא אחותו ולא שנא נכרית:

. לא אסרה על בעלה באונס
  לפיכך הוליד אין לא הוליד לא:

   . אסרה על בעלה:ברצון 
. אפילו באונס אסורה אשת כהן

ת (דף נא:) והיא לבעלה בכתובו
לא נתפשה אסורה הא נתפשה 
מותרת ואי זו זו אשת ישראל 
ומדכתיב היא מיעוטא הוי לומר 
יש לך אחרת שאע''פ שנתפשה 

  אסורה ואי זו זו אשת כהן:
. מקרא וליוצא ולבא אין שלום

הוא בזכריה ודרשוהו כאן 
ליוצא מן התורה ובא לו 

   לדברים אחרים:
 שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר

. שאין מקרא שוב אין לו שלום
הוראה מדבר מקרא שהמשנה 
 מפרשה סתימת התורה:

. אם שמש את מתלמוד למשנה
החכמים שהן מדקדקין ליתן 
טעם משניות להבין המשניות 
הסותרות זו את זו ולמצוא 
טעם לפטור ולחובה לאיסור 
ולהיתר שהמשנה זו קרוי 
תלמוד ואם יצא מהן ונתן עסקו 

שוב אין לו לגירסת המשניות 
שלום בדבר הוראה שאין 
הוראה נכונה בדבר משנה 
שכמה משניות יש שאין דבריהן 
מכוונין ותירצום בני הש''ס 
הכא במאי עסקינן חסורי 
מחסרא הא מני רבי פלוני היא 

   ואין הלכה כמותו:
. מש''ס אפילו מש''ס לש''ס

ירושלמי לש''ס בבלי שהוא 
עמוק כדאמרינן בסנהדרין (דף 

מחשכים הושיבני כמתי כד.) ב
   עולם זו הש''ס של בבל:
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        י, אי, אי, אי, א .31
            ַמְתִניִתין

ר ְנָדִר  ְסמֹכּו.  -ים ֶהיתֵּ ּיִ ֶ ֲאִויר, ְוֵאין ָלֶהם ַעל ַמה ׁשּ   ּפֹוְרִחין ּבַ
ִעילֹות  ת, ֲחִגיגֹות ְוַהּמְ ּבָ ֲעָרה,  -ִהְלכֹות ׁשַ ׂשַ לּוִין ּבְ ֲהָרִרים ַהתְּ   ֲהֵרי ֵהם ּכַ

ֵהן ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות.    ׁשֶ
ְמאוֹ  ָהרֹות ְוַהטֻּ יִנין, ְוָהֲעבֹודֹות, ַהטְּ ְסמֹכּו,  -ת ְוֲעָריֹות ַהּדִ ּיִ ֶ   ֵיׁש ָלֶהן ַעל ַמה ׁשּ

  . ְוֵהן ֵהן ּגּוֵפי תֹוָרה

  

ָמָרא             ּגְ

ְנָיא:    ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְסמֹכּו,  ּיִ ֶ   ֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ׁשּ
ֱאַמר: ּנֶ י ַיְפִליא" ׁשֶ 21"ּכִ

י ַיְפִלא", (ויקרא כז, ב)  22"ּכִ
י ְפָעִמים -  (במדבר ו, ב)  תֵּ   , ׁשְ

  ַהְפָלָאה ְלִאיּסּור,  -ַאַחת 
ר.  - ְוַאַחת    ַהְפָלָאה ְלֶהיתֵּ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְסמכּו,  ּיִ ֶ   ֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ׁשּ

ֱאַמר: ּנֶ י" ׁשֶ י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ   , (תהלים צה, יא) "ֲאׁשֶ
י.  י ּבִ י, ְוָחַזְרתִּ ְעתִּ ּבַ י ִנׁשְ ַאּפִ   ּבְ

י ִיְצָחק   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ
ְסמֹכּו,  ּיִ ֶ   ֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ׁשּ

ֱאַמר: ּנֶ   . (שמות לה, ה) "ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו" ׁשֶ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה ּבֶ

ְסמֹכּו,  ּיִ ֶ   ֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ׁשּ
ֱאַמר: ּנֶ ֵטי ִצְדֶקָך" ׁשֶ ּפְ מֹר ִמׁשְ ָמה ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ   . "ט, קו)(תהלים קי "ִנׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יְדכּו,  יִדי ֲעִדיָפא ִמּדִ   ִאי ֲהַואי ָהָתם, ָאְמִרי ְלהּו: ּדִ
ֱאַמר:  ּנֶ ָברֹו"ׁשֶ   , (במדבר ל, ג) "לֹא ַיֵחל ּדְ

  ֵאינֹו מֹוֵחל,  -הּוא 
  מֹוֲחִלין לֹו.  -ֲאָבל ֲאֵחִרים

   
  : ָרָבאָאַמר 

הּו ִאית ְלהּו ּפִ  יְרָכא. ְלכּוּלְ ֵלית ֵליּה ּפִ מּוֵאל ּדְ   יְרָכא, ְלַבר ִמׁשְ
  

י ֱאִליֶעֶזר,  ִאי ִמְדַרּבִ   ּדְ
י ַטְרפֹון.  ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ְיהּוָדה ׁשֶ ְדַרּבִ ְלָמא ּכִ   ּדִ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ י ַטְרפֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ּלא א ְלַהְפָלָאה" ְלעֹוָלם ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ָנִזיר, ׁשֶ ָנה ְנִזירּות ֶאּלָ   . ִניתְּ

  
ַע,  י ְיהֹוׁשֻ   ִאי ִמְדַרּבִ

י.  י ְוָלא ֲהַדְרָנא ּבִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ַאּפִ ְלָמא ָהִכי ָקָאַמר: ּבְ   ּדִ
  

י ִיְצָחק,    ִאי ִמְדַרּבִ
מּוֵאל,  ְלָמא ְלַאּפּוֵקי ִמִדׁשְ   ּדִ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ יּ ׁשְ ִלּבֹו ָצִריְך ׁשֶ ַמר ּבְ ָפָתיו.: ּגָ   ֹוִציא ִבׂשְ
ָפָתיו. ׂשְ לֹא הֹוִציא ּבִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ַמע ָלן: ּדְ   ְוָהא ָקא ַמׁשְ

  
ַע,  י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ   ִאי ִמְדֲחַנְנָיה ּבֶ

ל ָאַמר ַרב.  יּדֵ ַרב ּגִ ְלָמא ּכְ   ּדִ
ָאַמר  לּדְ יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

                                                           
21

ר ֶאל   ּבֵ ָך ְנָפׁשֹת ַלה'-ּדַ ֶעְרּכְ י ַיְפִלא ֶנֶדר ּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ   ּבְ
22

ר ֶאל   ּבֵ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אוֹ -ּדַ ֵני ִיׂשְ י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר לְ -ּבְ ה ּכִ ָ יר ַלה'ִאׁשּ   ַהּזִ

 רש"י
  מתני' 

. היתר נדרים פורחים באויר
התרת נדרים שאמרו חכמים 

ם מתיר את הנדר מעט שהחכ
רמז יש במקרא ואין על מה 
לסמוך אלא שכן מסור לחכמים 

   בתורה שבעל פה:
הלכות שבת והלכות חגיגה 

. יש בהן הלכות הלכות מעילות
   שהן תלויות ברמז מקרא מועט:

   . בשערות ראש:כהררין התלוים
   . הלכות עבודת קרבן:והעבודות
   . ערוה:והעריות

רא פריך . בגמהן הן גופי תורה
   אטו הנך לאו גופי תורה נינהו:

  
  גמ' 

. אחד כי יפליא שתי פעמים
בערכין ואחד בנזיר כי יפליא 
נדר בערכך כי יפליא לנדור נדר 

   נזיר:
. כוליה אחת הפלאה לאיסור

הפלאה לשון פירוש כתרגומו 
ארי יפריש ולמה כתב הפלאה 
בשניהן אחת כשפירש ונדר 
ואסר עצמו בנדר ואחת שחוזר 

ש לפני החכם ואומר כן ומפר
נדרתי ולדעת כן נדרתי אבל 
לדעת כן לא נדרתי והרי הוא בא 
לידי חרטה ומתוך כך בא לידי 

   היתר:
. מדקאמר באפי נשבעתי באפי

משמע יכול אני לישאל עליו לפי 
שמחמת אפי ולא מדעת 
מיושבת נשבעתי יש ללמוד 
מכאן שהמוצא פתח לנדרו 
לאמר לא לדעת כן נדרתי 

דבר זה שאני רואה הבא שיקרני 
   לי ע''י נדרי מתירין לו:

. אם עודנו כל נדיב לבו הביאו
לבו נודבו עליו יביאו ואם 

   מתחרט יתירו לו:
נשבעתי ואקיימה לשמור 

. מדקאמר משפטי צדקך
ואקיימה מכלל דאם רצה שלא 

  לקיים מתירין לו:
. דדריש אי מדרבי אליעזר

   הפלאה יתירתא:
   תא:. לכדרבי טרפון אדלמא

. ב' שהיו אין אחד מהן נזיר
יושבין ובא אחד לפניהם ואמר 
אחד הריני נזיר שזה הבא 
אצלנו נזיר הוא וחבירו אומר 
הריני נזיר שאינו נזיר ולבסוף 
נמצא כאחד מהן אין אחד מהן 
נזיר לפי שלא ניתנה נזירות 
להיות נזיר בתלייה ובספק אלא 

   בהפלאה ודאית מפורשת:
נדר או  . שבועה אוגמר בלבו

   הקדש:



    """"ןןןן"ַהּכֹל ַחָּייִבי"ַהּכֹל ַחָּייִבי"ַהּכֹל ַחָּייִבי"ַהּכֹל ַחָּייִבי    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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ים ֶאת ַהּמִ  ִעין ְלַקּיֵ ּבָ ׁשְ ּנִ ִין ׁשֶ   ְצָוה, ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵטי ִצְדֶקָך"ׁשֶ ּפְ מֹור ִמׁשְ ָמה ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ   . "ִנׁשְ

  
יְרָכא.  מּוֵאל ֵלית ֵליּה ּפִ ׁשְ א ּדִ   ֶאלָּ

  
ר ִיְצָחקְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ִמּמְ  א ֲחִריְפּתָ ְלּתָ ְלּפַ י: ָטָבא ֲחָדא ּפִ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָקֵרי. ַהְיינּו ּדְ א ּדְ   ֵלי ַצּנָ
  
  
  

    רש"י

. כלומר שנשבעין לקיים המצוה
מצוה שיהא אדם נשבע לקיים 
מצוה כדי שימהר ויזדרז 

   לקיימה:
   . גרעין אחד של פלפל:פלפלתא
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        בבבב- - - - י, אי, אי, אי, א .32
ת ּבָ ֲעָרה, [ "ִהְלכֹות ׁשַ ׂשַ לּוִין ּבְ ֲהָרִרים ַהתְּ   ...ֲהֵרי ֵהם ּכַ

ֵהן ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות"   ]. ׁשֶ

  
ִתיָבן!  ב ּכְ   ִמיְכתַּ

  
א,  23לֹא ְצִריָכא ֶאָלא י ַאּבָ   ְלִכְדַרּבִ

ָאַמר  אּדְ י ַאּבָ   : ַרּבִ
א ַלֲעָפָרּה ַהחֹוֵפר ּגוּ  ת ְוֵאין ָצִריְך ֶאּלָ ּבָ ׁשַ א ּבְ טּור ָעֶליָה.  - ּמָ   ּפָ

  
ַמאן?    ּכְ

  
ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ

ָאַמר:  ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה ּדְ טּור ָעֶליָה" - "ְמָלאָכה ׁשֶ   . ּפָ
  

י ְיהּוָדה,  יָמא ְלַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ן,  - ָהָתם    ְמַתּקֵ
  ְמַקְלֵקל הּוא.  -ָהָכא 

  
ֲעָרה"ַמאי  ׂשַ לּוִיין ּבְ ֲהָרִרין ַהתְּ   ? "ּכַ

 
ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרה,   י,ב    ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ

ִתיָבא.  ֶבת ָלא ּכְ   ּוְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ
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  הגהת מסורת הש"ס  

    רש"י

. טובא אזהרות מיכתב כתיבן
כתיבי בשבת מאי מקרא מועט 

   דקאמר מתניתין:
. דבר זה וכיוצא לא נצרכא כו'

בו רמז מועט יש לו ללמוד מן 
   התורה:

. בונה בנין הוא ואם חופר גומא
אינו צריך לה אלא ליטול את 
העפר אף על פי שהבנין בנוי 

שאינה  אינו חייב משום בונה:
. כגון זה שאינו ופהצריכה לג

צריך לבנין זה ורבי שמעון אמר 
מילתיה גבי מוציא את המת 
במטה לקוברו בשבת (שבת דף 
צג:) וקאמר רבי שמעון פטור על 
הוצאה זו שברצונו לא היתה 

   באה אליו ולא היה צריך לה:
. דפליג אפילו תימא לר' יהודה

עליה מודה בהך גומא דאלו 
התם הקובר את המת מתקן 

והאי חופר גומא מקלקל הוא 
הוא את חצרו. ומאי כהררין. 
דקאמר במתניתין דמשמע שיש 
קצת רמז מן התורה ללמד זה 

   ומהו הרמז:
. שהמחשבה מלאכת מחשבת

חשבה בדעתו ונתכוון לה וזה 
לא נתכוון לה לבנין זה לפיכך 
פטור וזהו רמז מועט דאילו 
מלאכת מחשבת בשבת לא 
כתיבא אלא במשכן הוא דכתיב 

לפי שסמך בפרשת ויקהל ו
פרשת שבת לפרשת משכן אנו 

  למדין מלאכת מחשבת לשבת:
  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        י, בי, בי, בי, ב .33
ֲעָרה, [ "ֲחִגיגֹות ׂשַ לּוִין ּבְ ֲהָרִרים ַהתְּ   ... ֲהֵרי ֵהם ּכַ

ֵהן ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות"   ].ׁשֶ

  
ִתיָבן!ִמיכְ  ב ּכְ   תַּ

  
אלֹא ְצִריָכא ִלְכַדֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ַהאי  אי ּדְ   ְזִביָחה?  (ויקרא כג, מא) "ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה'"ִמּמַ
א ָקָאַמר ַרֲחָמָנא!  ְלָמא חֹוּגּו ַחּגָ   ּדִ

  
ְכִתיב:  ה, ּדִ א ֵמַעּתָ ר"ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ א?! , א)(שמות ה  24"ְוָיחֹּגּו ִלי ּבַ חֹוּגּו ַחּגָ   , ָהִכי ַנִמי ּדְ

יָמא ָהִכי ַנִמי  ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹת"ְוָהְכִתיב:  - ְוִכי ּתֵ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה ּגַ   ! (שמות י, כה)  25"ַוּיאֶמר מׁשֶ
  

אי!  א ַקּמַ תּו ְוחֹוּגּו ַחּגָ ְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא: ִאְכלּו ּוׁשְ   ּדִ
  

  ֲעָתְך: לֹא ָסְלָקא ּדַ 
ְכִתיב:  י ַעד ּבֶֹקר"ּדִ   , (שמות כג, יח) "ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחּגִ

א חּוָגא ַחּגָ ֲעָתְך ּדְ א ִאית ֵליּה?!  26ְוִאי ָסְלָקא ּדַ א ְלַחּגָ ְרּבָ   הּוא, ּתַ
  

ְזַמן ַחג לֹא ָיִלין  א ּבִ   ְוִדְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא, ֵחֶלב ַהּבָ
  

ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
א ּבִ  לֹא ָיִלין, ָהא ַהּבָ ּה ָיִלין?!  - ְזַמן ַחג הּוא ּדְ ָנה ּכּוּלָ ָ ל ַהׁשּ   ּכָ

ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר" ל ַהּלַ 27"ּכָ
ִתיב!  (ויקרא ו, ב)    ּכְ

  
ַתב ַרֲחָמָנא ַהאי ְלָלאו!  ה, ּכָ ְלָמא ִאי ֵמַההּוא, ֲהָוה ֲאִמיָנא: ַההּוא ְלֲעׂשֵ   ּדִ

  
  ְלָלאו, 

ַתב ְקָרא ַאֲחִריָנא:  ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקר""ְולֹא ּכָ ֶעֶרב ּבַ ח ּבָ ְזּבַ ר תִּ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   . (דברים טז, ד) ָיִלין ִמן ַהּבָ
  

ה!  ֵני ָלאִוין ַוֲעׂשֵ ׁשְ   ְוִדְלָמא ַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ
  

א ָאְתָיא  ר"ֶאּלָ ר" "ִמְדּבָ   ; "ִמְדּבָ
ִתיב ָהָכא:  ר"ּכְ ְדּבָ ּמִ   , (שמות ב, א) "ְוָיחֹגּו ִלי ּבַ

ר"ָהָתם: ּוְכִתיב  ְדּבָ ם ִלי ַבּמִ ּתֶ ׁשְ ָבִחים ּוִמְנָחה ִהּגַ   , (עמוס ה, כה) "ַהּזְ
אן ְזָבִחים.  ן ְזָבִחים, ַאף ּכָ ַהּלָ   ַמה ּלְ

  
ֲעָרה"ּוַמאי  ׂשַ לּוִיין ּבְ ֲהָרִרין ַהתְּ   ! "ּכַ

   
ָלה ָלא ָיְלֵפיַנן.  ְבֵרי ַקּבָ ְבֵרי תֹוָרה ִמּדִ   ּדִ
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רשלח את עמי    ְדּבָ ּמִ רְוָיחֹּגּו ִלי ּבַ ְדּבָ ּמִ רְוָיחֹּגּו ִלי ּבַ ְדּבָ ּמִ רְוָיחֹּגּו ִלי ּבַ ְדּבָ ּמִ   ְוָיחֹּגּו ִלי ּבַ
25

ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועלֹת ועשינו לה' אלהינו   ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה ּגַ ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועלֹת ועשינו לה' אלהינוַוּיאֶמר מׁשֶ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה ּגַ ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועלֹת ועשינו לה' אלהינוַוּיאֶמר מׁשֶ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה ּגַ ָיֵדנּו ְזָבִחים ְועלֹת ועשינו לה' אלהינוַוּיאֶמר מׁשֶ ן ּבְ ּתֵ ה ּתִ ם ַאּתָ ה ּגַ         ַוּיאֶמר מׁשֶ
26

  הגהת הב"ח  
27

ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקרעל מוקדה על המזבח    ל ַהּלַ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקרּכָ ל ַהּלַ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקרּכָ ל ַהּלַ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקרּכָ ל ַהּלַ   ּכָ

    רש"י

. כדאמרינן לעיל בןמיכתב כתי
   מוחגותם אותו:

   . להרבות שמחה:חוגו חגא
דלמא הכי קאמר רחמנא אכלו 

. והאי ושתו וחוגו חגא קמאי
זבחים דקרא לאו שלמים נינהו 

   אלא וזבחת בשר לאכול:
. אם באת חלב הבא בזמן החג

להקריב קרבנות נדריך ברגל לא 
   ילינו חוץ למזבח בעלות השחר:

   יה:. בתמהא כל השנה ילינו
. היא העולה על עד הבקר כתיב

מוקדה על המזבח כל הלילה עד 
הבקר מכאן אנו למדין שמעלה 
כל הלילה אברים ופדרים של 
קרבנות שנשחטו היום אבל לא 
מעלות השחר ולמעלה דנפסלו 

   בלינה:
. גזרה ומאי כהררין התלויין
   שוה ראייה גדולה היא:

. דברי תורה מקבלה לא ילפינן
   הלכך רמז בעלמא:

 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        י, בי, בי, בי, ב .34
ֲעָרה, ֲהֵרי ֵהם ּכַ [ "ְמִעילֹות ׂשַ לּוִין ּבְ   ֲהָרִרים ַהתְּ

ֵהן ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות"   ].ׁשֶ

  
ִתיַבן! ַתב ּכְ   ִמיּכְ

  
ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ

א ִלְכִדְתַנן:    לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
ִליחּותֹו  ה ׁשְ ָעׂשָ ִליַח ׁשֶ ָ ִית ָמַעל.  -"ַהׁשּ ַעל ַהּבַ   ּבַ

ִליחּותֹו  ה ׁשְ   . (מעילה כ.) ִליַח ָמַעל"ׁשָ  - לֹא ָעׂשָ

  
ִליחּותֹו"ְוִכי  ה ׁשְ אי ָמַעל?  "ָעׂשָ   ַאּמַ

יב?!    ְוִכי ֶזה חֹוֵטא ְוֶזה ִמְתַחּיֵ
ֲעָרה"ַהְיינּו:  ׂשַ לּוִיין ּבְ ֲהָרִרין ַהתְּ   . "ּכַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ָיְלָפא  אֵני ְמִעיָלה ּדְ ְלָמא ׁשָ רוּ  "ֵחְטא" "ֵחְטא"ּדִ   ָמה, ִמּתְ

מֹותֹו,  - ַמה ָהָתם  ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   ׁשְ
אן  מֹותֹו!  - ַאף ּכָ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ   ׁשְ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

א ְלִכְדַתְנָיא:    לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
ִליַח  ר ׁשָ ִית ְולֹא ִנְזּכַ ַעל ַהּבַ ר ּבַ ִליַח ָמַעל" - "ִנְזּכַ   . ׁשָ

ִליַח ַעְנָיא ַמאי ָקא ָעֵב    יד? ׁשָ
ֲעָרה"ַהְיינּו:  ׂשַ לּוִיין ּבְ ֲהָרִרין ַהתְּ   . "ּכַ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָיא?    ַמאי קּוׁשְ
ין.  ׁש ְלחּוּלִ ֲהָוה ַאמֹוִציא ְמעֹות ֶהְקּדֵ ְלָמא ִמיֵדי ּדַ   ּדִ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

א ִלְכִדְתַנן:    לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
ל ֶהְקּדֵ    ֲהֵרי ֶזה לֹא ָמַעל.  - ׁש "ָנַטל ֶאֶבן אֹו קֹוָרה ׁשֶ

  . (מעילה יט:) הּוא ָמַעל, ַוֲחֵבירֹו לֹא ָמַעל" -ְנָתָנּה ַלֲחֵבירוֹ 

י ֲחֵבירֹו?  י הּוא ּוַמה לִּ ַקָלּה ַמה ּלִ ַקל ׁשְ ִדי ִמיׁשְ   ִמּכְ
ֲעָרה"ַהְיינּו:  ׂשַ לּוִיין ּבְ ֲהָרִרין ַהתְּ   . "ּכַ

  
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ

מּוֵאל, ִדׁשְ ְלָמא ּכְ    ּדִ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ

ר ַהְמסּורֹות לֹו ַאְבֵני ִבְנָין ָעְסִקיַנן, ^ ָהָכא  יא,א  ִגְזּבָ   ּבְ
יֵדיּה ַמְנָחה.  ְרׁשּוָתא ּדִ ַמְנָחה ּבִ ָכל ֵהיָכא ּדְ   ּדְ

יָפא: " א, ִמּסֵ יתֹו ֶאלָּ תֹוְך ּבֵ ָנָאּה ּבְ וֶ  - ּבְ ׁשָ יָה ּבְ ְחתֶּ דּור תַּ ּיָ רּוָטה"ֲהֵרי ֶזה לֹא ָמַעל, ַעד ׁשֶ   . ה ּפְ
ָייּה,  ּנְ ּנּוֵיי ׁשַ ִדי ׁשַ   ִמּכְ

ר? י לֹא ּדָ ר ּוַמה ּלִ י ּדָ   ַמה ּלִ
ֲעָרה"ַהְיינּו:  ׂשַ לּוִיין ּבְ ֲהָרִרין ַהתְּ   ."ּכַ

  
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ְדַרב.  ְלָמא ּכִ   ּדִ

ָאַמר    :ַרבּדְ
ה,  י ֲארּוּבָ יָחּה ַעל ּפִ ִהּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

יּה  ר ּבֵ   ִאין,  -ִאי ּדָ
יּה  ר ּבֵ   לֹא.  -לֹא ּדָ

  

    רש"י

. בעל השליח שעשה שליחותו
הבית שהיו בידו מעות הקדש 

תנן בשוגג ונתחלפו במעותיו ונ
לשליח ואמר לו קח לי מהם 
חלוק או טלית אם עשה 
שליחותו בעל הבית מעל וזהו 
כהררין שיש לתמוה ולומר וכי 
שליח זה חטא שהוציא מעות 
הקדש ובעל הבית מתחייב קרן 
וחומש ולהביא אשם מעילות 
והרי ידוע לנו בכל הש''ס שאין 
שליח לדבר עבירה שיהא שולח 

   מתחייב על ידי שלוחו:
מעילה ילפינן חטא חטא 

. לכמה דברים נאמר מתרומה
בתורת כהנים נאמר במעילה 
וחטאה בשגגה מקדשי ה' 
(ויקרא ה) ונאמר בתרומה ולא 
תשאו עליו חטא (במדבר יח) 
מה התם שלוחו כמותו דכתיב 
כן תרימו גם אתם (שם) ואמר 
 מר גם אתם לרבות שלוחכם:

. ברייתא נזכר בעל הבית כו'
א דמעילה והכי היא בפ' בתר

גרסינן לכדתניא נזכר בעל הבית 
שהן של הקדש עד שלא יגיע 
שליח אצל חנוני ולא נזכר שליח 

   והוציאן השליח חייב:
. נהי דבעל שליח עניא מאי עבד

הבית פטור דכיון דנזכר אנן 
סהדי דתו לא ניחא ליה 
בשליחותיה דהאיך ומהשתא 
לאו שלוחו הוא ומיהא שליח 

   מאי עביד:
. אשאר כל מוציאין דהוהמידי 

מעות הקדש לחולין בשוגג 
שימעלו אף זה בשוגג הוציאן 
דכיון שביטל המשלח שליחותו 

   הוה ליה איהו מוציא:
. דכיון שנתנם לו הוא מעל

 הוציאן מיד הקדש לחולין:
. בכל שיעשה הוא וחברו לא מעל

בה דהא דידיה היא ועליה 
דהאיך לשלומי להקדש כדכתיב 

קדש ישלם ואשר חטא מן ה
  (ויקרא ה): 

. אפילו מקמי דכל היכא דמנחה
הכי ברשותיה מנחה הלכך כל 
כמה שנטלה לא שנייה מידי 

שנויי  דתיפוק מידא דהקדש:
. כשקבעה בבנין וקנייה שנייה

  בשנוי שמסתתה וקובעה:
. לפקוק שהניחה ע''פ ארובה

הארובה וכל שעה שירצה נוטלה 
  ולא שנייה מידי:



    """"יןיןיןין"ַהּכֹל ַחָּייִב "ַהּכֹל ַחָּייִב "ַהּכֹל ַחָּייִב "ַהּכֹל ַחָּייִב     ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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ְדָרָבא,  א, ְלעֹוָלם ּכִ   ֶאלָּ
ין,  ׁש ְלחּוּלִ ֲהָוה ַאמֹוִציא ְמעֹות ֶהְקּדֵ ָיא ָלְך: ִמיֵדי ּדַ   ּוְדָקא ַקׁשְ

ׁש,  ֶהְקּדֵ א זּוֵזי ּדְ ִאיּכָ   ָהָתם ֵמיַדע ָיַדע ּדְ
ֵעי ֵליּה ְלַעּיּוֵני,    ִאיּבָ

  ָהָכא ִמי ָיַדע? 
  

ֲהָר ְוַהְיינּו:  ֲעָרה""ּכַ ׂשַ לּוִיין ּבְ   . ִרין ַהתְּ
  
  
  
  
  
  

    רש"י

   . נזכר בעל הבית כו:כדרבא
. היינו כהררין התלויין בשערה

בסמיכה מועטת מדמינן לה 
למוציא מעות הקדש לחולין 
שהרי קרוב הוא לאונס יותר מן 

   השוגג:



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        יא, איא, איא, איא, א .35
  . "ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות"

  
ָנא:    ּתָ

  . "ְנָגִעים, ְואָֹהלֹות, ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות"
  

  ִמְקָרא מּוָעט?!  -  "ְנָגִעים"
ה הּוא!    ְנָגִעים ִמְקָרא ְמרּוּבֶ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  ַמר: ָהִכי ָקָא 
ה ַוֲהָלכֹות מּוָעטֹות,  - ְנָגִעים    ִמְקָרא ְמרּוּבֶ

  ִמְקָרא מּוָעט ַוֲהָלכֹות ְמרּוּבֹות.  -אָֹהלֹות 
  

ּה?    ּוַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ְנָגִעים  ָתא ּבִ ָקא ָלְך ִמיּלְ ּפְ ְקָרֵאי,  - ִאי ִמְסּתַ ין ּבִ   ַעּיֵ
אָֹהלֹות  ָתא ּבְ ָקא ָלְך ִמיּלְ ּפְ ַמְתִניִתין. ַע  -ְוִאי ִמְסּתַ ין ּבְ   ּיֵ

  
  



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        יא, איא, איא, איא, א .36
יִנין ְסמֹכּו"[ "ּדִ ּיִ ֶ   ].... ֵיׁש ָלֶהן ַעל ַמה ׁשּ

  
ִתיָבן!  ב ּכְ   ִמיְכתַּ

  
י.  א ְלִכְדַרּבִ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י"    אֹוֵמר: ַרּבִ
ַחת ָנֶפׁש"   ָממֹון.  -  כג)-(שמות כא, כב  28"ֶנֶפׁש ּתַ

ה אֹוֵמר ָממֹון, אֹו ֵא  ׁש? ַאתָּ א ֶנֶפׁש ַמּמָ   ינֹו ֶאּלָ
ה, ְוֶנֶאְמָרה ְנִתיָנה ְלַמְעָלה,    ֶנֶאְמָרה ְנִתיָנה ְלַמטָּ

ן  ַהּלָ   ָממֹון,  -ַמה ּלְ
אן    . ָממֹון" –ַאף ּכָ
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ים ְוָנגְ -ְוִכי כבכבכבכב   צּו ֲאָנׁשִ ה ִיּנָ ָ ַעל ָהִאׁשּ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש כַּ ָ ְפִלִלים. ְוָנַתןפּו ִאׁשּ הָאסֹון ִיְהֶיה -ְוִאם כגכגכגכג ּבִ ֶנֶפׁש  ְוָנַתּתָ
ַחת ָנֶפׁש    ּתַ

    רש"י

. מפורשין דינין מיכתב כתיבן
יפה ומתניתין קתני יש להן 

   סמיכה משמע שאינן מפורשין:
. כלומר יש בהן לא נצרכא כו'

דברים שאינן מפורשין בפירוש 
כגון זה וכיוצא בה: דכתיב נפש 

ה שמתה תחת נפש אם אסון יהי
האשה יתן ממון דמי האשה 
ליורשיה שאין עליה חיוב מיתה 
שלא נתכוון לה אלא לחברו 
נתכוון דכתיב וכי ינצו אנשים 
יחדיו קסבר רבי נתכוון להרוג 
את זה והרג את זה פטור 

   ממיתה ומשלם ממון:
. לענין דמי נתינה למעלה

וולדות כתיב ונתן בפלילים 
   (שמות כא):

נפש תחת  . ונתתהנתינה למטה
   נפש ממון ומאי נפש דמי הנפש:
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        יא, איא, איא, איא, א .37
ְסמֹכּו"[ "ֲעבֹודֹות ּיִ ֶ   ].... ֵיׁש ָלֶהן ַעל ַמה ׁשּ

  
ִתיָבן!  ב ּכְ   ִמיְכתַּ

  
א ְלהֹוָלַכת ם.  לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ   ַהּדָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

29"ְוִהְקִריבּו""
ם" - (ויקרא א, ה)  ַלת ַהּדָ   . זֹו ַקּבָ

ְלׁשֹון הֹוָלָכה,  ָקּה ַרֲחָמָנא ּבִ   ְוַאּפְ
ְכִתיב:  ָחה"ּדִ ְזּבֵ   , (ויקרא א, יג) "ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהּמִ

ֶבׁש"ְוָאַמר ָמר:    . "זֹו הֹוָלַכת ֵאָבִרים ַלּכֶ
ָלה. ַלל ַקּבָ ָקּה ִמּכְ ּפְ הֹוָלָכה לֹא ּתַ   ְלֵמיְמָרא: ּדְ
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ַחט ֶאת   ָקר ִלְפֵני ְיהָוה ְוִהְקִריבּו ּבְ -ְוׁשָ ן ַהּבָ ם ְוָזְרקּו ֶאת-ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאתּבֶ ם ַעל-ַהּדָ ר-ַהּדָ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד-ַהּמִ   ּפֶ

    רש"י

. אע''פ והקריבו זו קבלת הדם
שהוא לשון הולכה. אינה אלא 
קבלה שהרי לאחר שחיטה 
נכתבה ואין הולכה אלא אם כן 

   קיבל הדם:
. גבי והקריב הכהן את הכל

ם כתיב והקרב והכרעים אברי
ירחץ במים והקריב הכהן את 

זו  הכל והקטיר המזבחה:
. דאילו הולכת אברים לכבש

הקטרה בהדיא כתיב בקרא 
   והקטיר המזבחה:

. לכל לא תפקיה מכלל קבלה
דבריה ואע''ג שהיא עבודה 
שאפשר לבטלה שאם רצה 
שוחט בצד המזבח וזורק היכא 
דלא בטלה עבודה היא ומפגלין 

רבן במחשבתה וצריכה את הק
כהן ובגדי כהונה ופוסל בה אונן 

   ויושב וערל:

 

 
  

 

 



    """"יִביןיִביןיִביןיִבין"ַהּכֹל ַחּיָ "ַהּכֹל ַחּיָ "ַהּכֹל ַחּיָ "ַהּכֹל ַחּיָ     ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        יא, איא, איא, איא, א .38
ְסמֹכּו"[ "ְטָהרֹות ּיִ ֶ   ]. ... ֵיׁש ָלֶהן ַעל ַמה ׁשּ

  
ִתיָבן!  ב ּכְ   ִמיְכתַּ

  
ִתיָבא.  ָלא ּכְ יעּור ִמְקֶוה ּדְ א ְלׁשִ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ִים"" ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ ְקֶוה.  - יקרא יד, ט)(ו "ְוָרַחץ ֶאת ּבְ ֵמי ּמִ   ּבְ
רֹו" ׂשָ ל ּבְ ֶהן,  - (ויקרא טו, טז) "ֶאת כָּ ל ּגּופֹו עֹוֶלה ּבָ ּכָ   ַמִים ׁשֶ

ה ֵהן   ? ְוַכּמָ

לֹׁש ַאּמֹות.  רּום ׁשָ ה ּבְ ה ַעל ַאּמָ   ַאּמָ

יֲערּו  ִעים ְסָאה ֵמי ִמְקֶוה ֲחָכִמיםְוׁשִ   . "ַאְרּבָ

  
  
  

    רש"י

. נקודתו בפתח משמע במים
מים המיוחדים לאפוקי שאובין 
ומיהו מים חיים לא צריך 

ב בזב מים חיים (ויקרא מדכתי
טו) מכלל דשאר טמאין לאו 
מים חיים בעו ומיהו במים 
במים המיוחדין במקוה אע''פ 

   שהן גשמים:
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50

        יא, איא, איא, איא, א .39
ְסמֹכּו"... ֵיׁש ָלֶה ["ֻטְמאֹות  ּיִ ֶ   ]. ן ַעל ַמה ׁשּ

  
ִתיָבן!  ב ּכְ   ִמיְכתַּ

  
ִתיָבא.  ָלא ּכְ ֶרץ, ּדְ ֶ ה ִמן ַהׁשּ א ְלַכֲעָדׁשָ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ֶהם"" 30"ּבָ
ן?  -  לב)-(ויקרא יא, לא  כּוּלָ   ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:    . (ויקרא יא, לב) "ֵמֶהם"תַּ
ִמְקָצָתן?    ָיכֹול ּבְ

ְל  ֶהם"מּוד לֹוַמר: תַּ   . "ּבָ
יַצד?   ָהא ּכֵ

כּוּלֹו.  הּוא ּכְ ִמְקָצתֹו ׁשֶ יַע ּבְ ּגִ ּיַ   ַעד ׁשֶ
ה,  ַכֲעָדׁשָ יֲערּו ֲחָכִמים ּבְ   ׁשִ

ה.  ְכֲעָדׁשָ תֹו ּבִ ִחּלָ ן חֹוֶמט תְּ ּכֵ   ׁשֶ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוִסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָטָאה" ְזַנב ַהּלְ   . ּכִ
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ָכל לאלאלאלא   ֵמִאים ָלֶכם ּבְ ה ַהּטְ ל-ֵאּלֶ ֶרץ ּכָ ָ מָֹתם ִיְטָמא ַעד- ַהׁשּ ֶהם ּבְ ר לבלבלבלב ָהָעֶרב.-ַהּנֵֹגַע ּבָ מָֹתם ִיְט -ִיּפֹל-ְוכֹל ֲאׁשֶ לָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִלי-ָמא ִמּכָ עֹור אֹו -ֵעץ אֹו ֶבֶגד אוֹ -ּכְ
ל ק ּכָ ר-ׂשָ ִלי ֲאׁשֶ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד-ּכְ ּמַ ֶהם ּבַ ה ְמָלאָכה ּבָ   .ָהֶעֶרב ְוָטֵהר-ֵיָעׂשֶ

    רש"י

   . כל הנוגע בהם:בהם
. כל אשר יפול עליו מהם מהם

   במותם יטמא:
שרץ  . אומר אני שהוא מיןחומט

שקורין לימג''א הגדל בקליפה 
ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה 
שגדל ותחילת הניצר כקליפה 

   של עדשה היא:
. לפי שמפרכסת כזנב הלטאה

לאחר שנחתכה והיינו מקצתו 
  שהוא ככולו שיש בו חיות:

 



    """""ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין"ַהּכֹל ַחָּייִבין    ––––מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' מסכת חגיגה פרק א' 
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        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .40
ְסמֹכּו"[ֲעָריֹות  " ּיִ ֶ   ]. ... ֵיׁש ָלֶהן ַעל ַמה ׁשּ
  

ִתיָבן!  ב ּכְ   ִמיְכתַּ
  

ִתיָבא.    יא,ב ָלא ּכְ א ^ְלִבּתֹו ֵמֲאנּוָסתֹו ּדְ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
  

ָאַמר    : ָרָבאּדְ
יִמיָאַמר ִלי  ר ַאְבּדִ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

ה"ָאְתָיא  31"ֵהּנָ
ה" (ויקרא יח, יז)    . (ויקרא יח, י) " 32"ֵהּנָ

ה"ְוָאְתָיא  ה" "ִזיּמָ   . (ויקרא כ, יד)  33"ִזיּמָ
  
  

                                                           
31

  ערות אשה ובתה... לא תקח... שארה הנה זימה היא  
32

  ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה  
33

  את אשה ואת אמה זימה היא באש ישרפו אותו ואתהן ואיש אשר יקח  

    רש"י

. לבתו מאנוסתו דלא כתיבא
דאילו בתו מאשתו כתיבא ערות 
אשה ובתה וגו' (ויקרא יח) 
משמע בין שהבת ממנו בין 
מאיש אחר וכתיב קרא אחרינא 
ערות בת בנך או בת בתך וגו' 
ומוקמינן לה ביבמות (דף צז.) 
בבתו מאנוסתו מדלא אסר 
הכתוב בת בתה של אשה זו 

הבת שנולדה הימנו  אלא בבת
ובהאי קרא דאנוסה בת בתו 
ובת בנו כתיב בתו לא כתיב 
וא''ת ק''ו הוא אין מזהירין מן 
הדין ואין עונשין מדין ק''ו דיני 
ממונות ומצות עשה והלכות 
עבודה ופסולי קדשים אתה למד 
בק''ו אבל לא אזהרות ועונשין 
ומקראי נפקא לן במס' מכות 

לבתו (דף ה:) ומהיכן נפקא לן 
   מאנוסתו:

אמר רבא אמר לי ר' יצחק בר 
. אבדימי אתיא הנה הנה

לאיסורא אתיא זימה זימה 
לשריפה כתיב בנישואין שארה 
הנה זימה היא וכתיב באונסין 
כי ערותך הנה מה האמור 
בנשואין עשה הכתוב בתה כבת 
בתה וכבת בנה אף באונסין 
עשה הכתוב בתו כבת בתו וכבת 

לשריפה בנו אתיא זימה זימה 
מאחר שלמדת אנוסה מנשואה 
ובנשואה כתיב זימה היא כמה 
דכתיב באנוסה דמי וחזור 
ולמוד בה שריפה מאיש אשר 
יקח את אשה ואת אמה זימה 
היא באש ישרפו אותו ואתהן 

   (ויקרא כ):
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב .41
  . "ֵהן ֵהן ּגּוֵפי תֹוָרה"

  
  ִאין,  -ָהֵני 
  לֹא?!  - ָהָנְך 

  
א ֵאיָמא: ֵהן ְוֵהן ּגּוֵפי תֹוָרה.    ֶאּלָ

   
        הדרן עלך הכל חייביןהדרן עלך הכל חייביןהדרן עלך הכל חייביןהדרן עלך הכל חייבין

  
  
  

    רש"י

. הני דמיפרשי הני אין הנך לא
הוו גופי תורה הנך דלא מיפרשי 
כולי האי לאו גופי תורה 

   בתמיה:
  . אלו ואלו:והן הן
  

 


