
 מסכת חגיגה
 פסוקים לתחילת לימוד מסכת חגיגה .1

a. יז–ספר שמות כג:יד 

b.  כד–ספר שמות לד:יח 

c. יז–ספר דברים טז:טז 

d. יג–ספר דברים לא:י 

 יחס חיוב ופטור מצוות עלייה לרגל לקרבן ראייה, ולאו דלא יראו פני ריקם .2

a.  מסכת חגיגה ב. משנה עם רש׳׳י 

b. מסכת חגיגה ד. ׳תנו...קמ׳׳ל 

c. ׳דתניא...מה שאין בשתיהן׳מסכת חגיגה ו : 

d. ירושלמי חגיגה א:א ׳גמרא...בתוכו׳ 

e. תוס׳ חגיגה ב. ד׳׳ה הכל 

f. רמב׳׳ם הלכות חגיגה הכותרת, א:א 

g. טורי אבן חגיגה ב. ד׳׳ה משנה 

h. תצ, מנחת חינוך אות א–ספר החינוך מצווה תפט 

i.  )רמב׳׳ם ספר המצוות עשה מ׳׳ו )עיין פירושים 

 בעניין חינוך קטן למצוות ראייה .3

a. מסכת חגיגה ב. עד רגלים עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ג איזהו 

b. ד, לחם משנה ומשנה למלך להלכה ב:ג–רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:ג 

c. ירושלמי חגיגה א:א ׳גמרא...בתוכו׳ 

d. מסכת חגיגה ד. ׳תנו רבנן...קטנים׳ ׳אמר מר כל...בעלמא׳ 

 לאן חייב להראות .4

a. מסכת חגיגה ב. משנה, רש׳׳י ד׳׳ה הכל 

b.  גיגה א:ארמב׳׳ם הלכות ח 

c. תוספתא חגיגה א:א 

d. תוס׳ יו׳׳ט חגיגה א:א ד׳׳ה ומי 

e. תפארת ישראל חגיגה א:יא 

 מי שאינו יכול לעלות ברגליו .5

a. מסכת חגיגה ב. משנה עד ברגליו, רש׳׳י ד׳׳ה ומי 

b. תוס׳ חגיגה ב: ד׳׳ה ומי 

c. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:א, משנה למלך שם 

 פטור עבדיים מראייה .6

a.  גמ…:–ועבדים...ש׳׳מ, עם רש׳׳י, דף ב.מסכת חגיגה ד. ׳נשים : 

b. ירושלמי חגיגה א:א ׳נשים כל...אחר׳ 

c.  רש׳׳י ערכין ב. ד׳׳ה מי 

d. :שפת אמת ערכין ב 



e. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:א 

 חצי עבד חצי בן חורין לראייה וקרבן פסח .7

a. .משנה עד משוחררים וגמרא עליה עד : עם רש׳׳י –מסכת חגיגה ב : 

b. ...שמע מינה׳ עם רש׳׳ימסכת חגיגה ד. ׳נשים 

c. .׳מי…: עם רש׳׳י –מסכת פסחים פז. משנה ׳מי…: דף פח : 

d.  פירוש רמב׳׳ם למשנה פסחים ח:א 

e. פירוש רמב׳׳ם למשנה חגיגה א:א 

f. רמב׳׳ם הלכות קרבן פסח ב:יג עם ראב׳׳ד וכסף משנה 

g. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:א עם ראב׳׳ד 

h. שפת אמת חגיגה ד. ד׳׳ה בד׳׳ה לא 

i.  גברכת אברהם תשובה 

 איסור שפחה לישראל ולחצי עבד חצי בן חורין .8

a. ספר דברים כג:יח עם אונקלוס ורש׳׳׳י 

b. .׳דתנן…: עם רש׳׳י –מסכת חגיגה ב : 

c. יג–רמב׳׳ם הלכות אישות א:ד, הלכות איסורי ביאה יב:יא 

d.  רמב׳׳ן ספר דברים כג:יח 

 האם פריה ורביה ושבת מצווה אחת או שתיים?ואם עבד מחיוב בדבר או לא? .9

a. תוס׳ חגיגה ב: ד׳׳ה לא 

b. ב–רמב׳׳ם הלכות עבדים ז:ז, הלכות אישות טו:א 

c. תוס׳ גיטין מא: ד׳׳ה לא 

 מתי מקיימים מצוות פריה ורביה? .10

a. תוס׳ חגיגה ב: ד׳׳ה לישא 

b. רמב׳׳ם הלכות אישות טו:א,ד 

 חרש לאו בר דעה .11

a. מדברמסכת חגיגה ב. משנה, עם רש׳׳י, דף ב: ׳חוץ...מילוליה׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה ה 

b. ב, תוספתא א:א–מסכת תרומות א:א 

c. מסכת שבת קנג. ׳דתניא ר׳ יצחק...ספק׳ עם רש׳׳י 

d. רמב׳׳ם פירוש למשנה תרומות א:ב, רע׳׳ב ד׳׳ה שאינו, תפארת ישראל ס׳׳ק י 

e. טורי אבן חגיגה ב: ד׳׳ה כדתנן 

f. ב׳׳ח על הטור יו׳׳ד סימן א ד׳׳ה חרש 

g. ש׳׳ך יו׳׳ד סימן א ס׳׳ק כב, פרי מגדים שם 

h.  ה הכוללת חלק שני אות ד עד ׳בנ׳׳מ טובא׳פתיח 

i. ערוך השולחן יו׳׳ד סימן א:לט 

j. נשמת אברהם הלכות חולים או׳׳ח סימן נה אות ב ד׳׳ה חרש, והאם 

k.  ד׳׳ה לכאורה 128שנה בשנה תשכ׳׳ה דף 

 פטור שומע ואינו מדבר בהקהל וראייה: סברה או גזרת הכתוב? .12

a. :ילמדו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אלאג. ׳חוץ–מסכת חגיגה ב. ׳עד חרש, דף ב... 



b. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:א 

c. טורי אבן חגיגה ב: ד׳׳ה ולענין 

d. ספר דברים יד:כג עם רשב׳׳ם, אבן עזרא, ספורנו 

 האם פטורים מלהביא חרש קטן להקהל? .13

a.  מנחת חינוך מצוה תרי׳׳ב 

b. שפת אמת חגיגה ג. ד׳׳ה בגמ׳ טף 

 ראייה?האם יתכן חיוב חגיגה בלי חיוב  .14

a. יז–כג, דברים טז:טז–יז, לד:יז–ספר שמות כג:ד 

b. :ג. ׳מדבר...תורה׳ עם רש׳׳י –מסכת חגיגה ב 

c.  מסכת חגיגה ו: ׳דתניא...בשתיהן׳ 

d. תוס׳ חגיגה ב: ד׳׳ה שומע 

e. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:ד, א:א 

f. ספר החינוך מצוה פח 

g. מסכת חגיגה ג. ׳אמר ר׳ תנחום חיגר...דלים׳ 

h.  בון בר חייה...ביד אחר׳ירושלמי חגיגה א:א ׳רבי 

i. מסכת פסחים פ. ׳איתמר...מחגיגתו׳, תוס׳ ד׳׳ה אתה 

j. …טורי אבן אבני שהם חגיגה ג. עד דהא ילפינן מהדדי. ׳מיהו 

k. מנחת חינוך מצוה פח:א,ג 

 חרש באזנו אחד פטור מהקהל: סברה או גזירת הכתוב? .15

a. מסכת חגיגה ג. ׳אמר ר׳ תנחום חרש...נפקא׳ 

b. :א )עיין ג:ו ולחם משנה שם(רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב 

c.  טורי אבן חגיגה ג. ד׳׳ה חרש 

 האם צריכים לשמוע ההקהל בפועל? .16

a. מסכת חגיגה ג. ׳ותניא...ישמעו נפקא׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אף 

b. מהרש׳׳א חגיגה ג. ד׳׳ה גמ׳ 

c.  רמב׳׳ם הלכות חגיגה ג:ו, לחם משנה 

d.  טורי אבן חגיגה ג. ד׳׳ה חרש 

e.  שפת אמת חגיגה ג. ד׳׳ה גמ׳ 

 האם מי שאינו מבין לשון הקודש חייב בהקהל וראייה? .17

a. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ג:ו 

b. טורי אבן חגיגה ב: ד׳׳ה לענין 

c. קונטרוס אחרון על טורי אבן )בסוף הספר( חגיגה ב: ד׳׳ה לענין 

d. תוס׳ ברכות מה: ד׳׳ה שאני 

e. רש׳׳ש חגיגה ג. ד׳׳ה גמרא לענין 

f. תוס׳ חגיגה ג. ד׳׳ה אלא 

 תחילת לגריםאברהם שהיה  .18

a. מסכת חגיגה ג. ׳דרש רבא...לגרים׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה תחילה 



b. שפת אמת חגיגה ג. ד׳׳ה גמ׳ בתו 

c. רמב׳׳ם הלכות מלכים ט:א 

 אנשים באים ללמוד ונשים באים ללמוד .19

a. מסכת חגיגה ג. ׳ת׳׳ר מעשה...ממני׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה נשים 

b. :…ירושלמי חגיגה א:א ׳דתניא 

c.  סופרים יח:ומסכת 

d. מסכת חגיגה ג. ׳ותניא...ילמדו הוא׳ 

e. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ג:ב, ב:א 

f. תוס׳ מגילה ד. נשים, תוס׳ ערכין ג. ד׳׳ה לאתויי 

g. שפת אמת חגיגה ג. ד׳׳ה בד׳׳ה נשים 

 טף כדי ליתן שכר למביאהם .20

a. מסכת חגיגה ׳ת׳׳ר...ממני׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה כדי 

b. מסכת סופרים יח:ו 

c. ג. ד׳׳ה בגמ׳ טף שפת אמת חגיגה 

d. רמב׳׳ן על דברים לא:יג 

e. משנה ברורה או׳׳ח סימן צח ס׳׳ק ג 

 את ה׳ האמרת את ה׳ האמירך .21

a. יט, רש׳׳י לכו:יז–ספר דברים כו:טז 

b. .׳ועוד דרש...בארך׳ עם רש׳׳י–מסכת חגיגה ג : 

c. מסכת ברכות ו. ׳אמר ליה רב נחמן...בארץ׳ עם רש׳׳י 

d. תוס׳ חגיגה ג: ד׳׳ה ומי 

e.  דרשה שביעי ד׳׳ה הנהדרשות הר׳׳ן 

f. מסכת פסחים נו. ׳דאמר רשב׳׳ל...ועד׳ 

 דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים .22

a. ספר קהלת יב:יא 

b.  מסכת חגיגה ג: ׳ואף...דרכי חיים׳ עם רש׳׳י 

c. דרשות הר׳׳ן דרשה שביעי ד׳׳ה והדרש 

 דברי חכמים כדרבונות...מרעה אחד .23

a. ספר קהלת יב:יא 

b.  :׳ואף...בתוכו׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח מסכת חגיגה ג 

c. דרשות הר׳׳ן דרשה שביעית ד׳׳ה ואמר, וזה 

 ולימרו ליה בהדיא .24

a.  מסכת חגיגה ג. ׳מעשה...ממני׳ דף ג: ׳ולימרו...וחזרו׳ עמ רש׳׳י 

b. דרשות הר׳׳ן דרשה שביעית ד׳׳ה המענה 

 עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעית .25

a.  מסכת ידים ד:ג עם רמב׳׳ם 

b. תוספתא ידים ב:ז 



c. מסכת חגיגה ג: ׳דתניא מעשה...וחזרו׳ עמ רש׳׳י 

d.  מסכת שביעית ט:ב 

e. תוס׳ חגיגה ג: ד׳׳ה עמון 

f. ר׳׳ש ידים ד:ג ד׳׳ה עמון, הלכה, תניא, פירוש הרא׳׳ש שם ד׳׳ה בו, הלכה 

g. מאירי חגיגה ג: ד׳׳ה קדשה 

h. ד, הלכות מתנות עניים ו:ה עם כסף משנה–רמב׳׳ם הלכות תרומות א:א 

 וקדושה שנייהקדושה ראשונה  .26

a.  מסכת חגיגה ג: ׳דתניא...וחזרו׳ עם רש׳׳י 

b. ירושלמי שביעית ו:א ׳הקיש...קונה ומתחייב׳ 

c. רמב׳׳ם הלכות תרומות א:ה, הלכות בית הבחירה ו:טז 

 הגדרת שטות .27

a. מסכת חגיגה ב. משנה עד וקטן, רש׳׳י ד׳׳ה חוץ 

b. תוספתא תרומות א:ג 

c. :ד. ׳תנו רבנן…: עם רש׳׳י–מסכת חגיגה ג 

d. ירושלמי תרומות א:א ׳סימני שוטה...והחייני׳ 

e. :ד. ד׳׳ה דרך, כיון, או–תוס׳ חגיגה ג 

f. בית יוסף אה׳׳ע סימן קי׳׳ט ד׳׳ה ורבינו שמחה, סימן קכ׳׳א ד׳׳ה ובתשובות מהרב׳׳י 

g. מרדכי גיטין סימן תכ׳׳א 

h. י–רמב׳׳ם הלכות עדות ט:ט 

i. תורת הגיטין אה׳׳ע ביאורים סימן קכא אות ה 

j. ג–ר חלק א סימן קכ ענפים אאגרות אבן העז 

 כל זכורך לרבות את הקטנים .28

a. מסכת חגיגה ד. ׳תנו רבנן...הקטנים׳ ׳אמר מר כל...בעלמא׳ 

b. ירושלמי חגיגה א:א משנה וגמרא עד בתוכו 

c.  רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:ג לחם משנה ד׳׳ה שנאמר 

d. טורי אבן חגיגה ד. ד׳׳ה קטן 

 שיטת רבי יהודה–אנדרוגינוס .29

a. נהמסכת שבת קלד: מש 

b. מסכת חגיגה ב. משנה עד אנדרוגינוס 

c. )ירושלמי חגיגה א:א עד אנדרוגינוס )בגמרא 

d. מסכת חגיגה ד. ׳וטומטום...להוציא טומטום ואנדרוגינוס׳ תוס׳ ד׳׳ה זכורך 

 שיטת הרמב׳׳ם בספק דאורייתא, אנדרוגינוס, סוגיית ד. .30

a. הלכות כלאים י:כז רמב׳׳ם הלכות איסורי ביאה יח:יז, הלכות טומאת מת ט:יב וראב׳׳ד שם ,

 וראב׳׳ד שם, 

b.  תורת הבית בית רביעי שער ראשון דף יא: ׳ומסתברא....בספיקו׳ דף יב. ׳אלא

 וואדי...מדבריהם׳

c. כה–רמב׳׳ם הלכות אישות ב:כד 



d. ו–תוספתא ביכורים ב:ב 

e. רמב׳׳ם הלכות שופר ב:ב, ראב׳׳ד שם, מ׳׳מ ד׳׳ה אנדרוגינוס 

f.  עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אלאמסכת חגיגה ד. ׳וטומטום...מבחוץ׳ 

g. אבני מילואים סוף טורי אבן על חגיגה ד. עד לי 

 גזירה שווה בין אישה לעבד .31

a. כב–ספר ויקרא יט:כ 

b. ספר דברים כד:א 

c.  מסכת חגיגה ד. ׳נשים...ש׳׳מ עם רש׳׳י 

d. טורי אבן חגיגה ד. ד׳׳ה דגמר 

e. תוס׳ בבא קמא פח. ד׳׳ה יהא 

f. תוס׳ זבחים קג. ד׳׳ה אין 

g.  הלכות מלכים י:ז ד׳׳ה הכלל עולה ממשכתב, עוד ראיתי לדקדקמשנה למלך 

 פטור מי שריחו רע מחובת ראייה .32

a.  מסכת חגיגה ד. ׳ואלא…: עם רש׳׳י 

b. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:ב וכסף משנה 

 בעיקר דין חצי עבד חצי בן חורין .33

a. מסכת כריתות יא. משנה וגמ׳ ׳איזהוי שפחה...אדם׳ 

b. ש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה לאמסכת חגיגה ד. ׳נשים...ש׳׳מ עמ ר 

c. טורי אבן חגיגה ד. ד׳׳ה לא 

d. שפת אמת חגיגה ד. ד׳׳ה בד׳׳ה לא 

 פטור מפונק מראייה .34

a. .׳וחיגר...חצרי׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה כי –מסכת חגיגה ד : 

b. רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:א, משנה למלך שם 

 פטור טמא וערל מראייה .35

a. ו, ספר ויקרא כב:ד–ספר דברים יב:ה 

b. ׳תנו רבנן...אנדרוגינוס׳ דף ד: ׳תנא...ת׳׳ר...אינו בהבאה׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה מסכת חגיגה ד .

 דכתיב

c.  מסכת יבמות ע. משנה עד בתרומה, דף עב: ׳אמר רבי אלעזר...דמאיס׳ עמ רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה

 התם 

d. תוס׳ חגיגה ד: ד׳׳ה דמרבה 

e. בב, הלכות חגיגה ג:–רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:א, הלכות ביאת מקדש ג:א 

f. מאירי חגיגה משנה ראשונה ד׳׳ה וביאר, דף ד: ד׳׳ה ערל 

g. מנחת חינוך מצוה תרי׳׳ב אות א ד׳׳ה וכתב הר׳׳מ ה׳׳ב, וכתב הר׳׳מ, כאן 

h. טורי אבן חגיגה ד: ד׳׳ה בשלמא 

 האם ערל כל מי שאינו נמול או רק מי שחייב למול ולא? .36

a. ערל׳ עם רש׳׳י מסכת חגיגה ד. ׳תנו...ואנדרוגינוס׳ דף ד: ׳תנא...לרבות את ה 

b. תוס׳ שם ד׳׳ה דמרבה 



 שלוח קרבנות על ידי ערל או טמא .37

a.  מסכת פסחים סב. ׳דאילו בכל הזבחים...פסחיהן׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח 

b. :טז. ׳אבל אינו משלח...אינו ראוי להקרבה׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח –מסכת מו׳׳ק טו 

c. מסכת חגיגה ד: ׳תנא...את הערל׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה דכתיב 

d. טו: ד׳׳ה ואחרי תוס׳ מו׳׳ק 

e. …ירושלמי נזיר ו:יא ׳משנה וגמרא ׳כן היא מתניתא 

f. מסכת נזיר מז. משנה ראשונה, תוס׳ ד׳׳ה וחכ׳׳א 

g. ב–יב, הלכות קרבן פסח ו:א–רמב׳׳ם הלכות ביאת מקדש ב:יא 

 מרים מגדלא .38

a. :ה. ׳רב יוסף...חלופיה׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אמר, הוה–מסכת חגיגה ד 

b. ור׳׳ח חגיגה ה. עד חביר 

 ותסינתי בו לבלעו חנם .39

a. ספר איוב א:ו עם אבן עזרא 

b. ספר איוב ב:ג רש׳׳י ד׳׳ה ותסיתני, אבן עזרא 

c. מסכת חגיגה ה. ׳רבי יוחנן...לו׳ 

d. מסכת בבא בתרא טז. ׳ועודנו...וניסת׳ 

e. מהרש׳׳א חידושי אגדות חגיגה ה. ד׳׳ה כי 

f. ר׳׳ח חגיגה ה. ׳ותסיתני...היה 

 לא תעשוק: האם הוא ניתק לעשה? .40

a. כג–ספר מלאכי ג:ה עם טעמי מקרא, ספר ויקרא ה:כ 

b. מסכת בבא מציעא סא. ׳אלא לאו בגזל...לאווין׳ תוס׳ ד׳׳ה לעבור, מהרש׳׳א על תוס׳ 

c. :פו. ׳תשובה...גמור׳–מסכת יומא פה 

d. מסכת חגיגה ה. ׳אמר רבי חנינא...להם מיד׳ תוס׳ ד׳׳ה הא, טורי אבן שם 

e. ד–רמב׳׳ם הלכות גזילה א:א 

f.  מצווה רכחספר החינוך 

g. מסכת מכות יד: ׳אמר רבה...עליו׳ תוס׳ ד׳׳ה כל 

h. סמ׳׳ע חו׳׳מ סימן שלט ס׳׳ק א 

i. שו׳׳ת פנים מאירות חלק א סימן כו ד׳׳ה גרסינן, ונראה 

 מתי נמחלים מעבירות מיד? .41

a. :פו. ׳תשובה...תמותון׳–מסכת יומא פה 

b. מסכת חגיגה ה. ׳אמר רבי חנינא...להם מיד׳ 

c. ..לו׳ תוס׳ ד׳׳ה לאמסכת שבועות יב: ׳דתניא. 

d. תוס; חגיגה ה. ד׳׳ה הא, טורי אבן שם 

 שיחת חיבה בין איש לאשתו .42

a.  מסכת חגיגה ה: ׳מאי מה...דלא צריך לרצויה׳ עם רש׳׳י 

b. מסכת ברכות כב. ׳רב כהנא...צריך 

c. רמב׳׳ם הלכות דעות ה:ד 



 בכי ה׳ .43

a.  מסכת חגיגה ה: ׳ואם…: עם רש׳׳י, ר׳׳ח 

b. :ב...ברא׳יג. ׳וכתיב התם רוכ–מסכת חגיגה יב 

 שמחת נשים ביום טוב .44

a. :ו. ׳אי זהו...פטור׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה דמחייבא–מסכת חגיגה ה 

b. :לד. ׳ת׳׳ר איזוהי...הכללות׳ רש׳׳י ד׳׳ה וכן שמחה, ׳ומצות...גרמא נשים –מסכת קידושין לג

 פטורות׳ דף לד: ׳דילפינן...אצלו׳ עם רש׳׳י 

c. ...קאמר׳ רש׳׳י שם ותוס׳ ד׳׳ה אשהמסכת ראש השנה ו: ׳בעי רבי זירא אשה 

d. המאור על הרי׳׳ף ראש השנה א. ד׳׳ה בעי 

e. רמב׳׳ם הלכות חגיגה א:א וראב׳׳ד שם 

 פטור חולה ומשמשיו מחיוב ראייה .45

a. מסכת חגיגה ו. ׳השיב...דאורחא׳ ר׳׳ח שם ׳ודחי...הראיה׳ 

b.  מסכת סוכה כה. ׳חולין...הסוכה׳ דף כו. ׳חולים...לא׳ עם רש׳׳י 

c. ות במסכת סוכה דף כו. ד׳׳ה פטור חולה ומשמשיו מסוכה׳עיין עוד מקור 

 מעה ושתי כסף לחגיגה וקרבן דאורייתא או דרבנן? .46

a. תוס׳ חגיגה ו. ד׳׳ה הראייה 

b. רמב׳׳ם הלכות חגיגה א:ב 

c. ירושלמי פאה א:א משנה, גמרא ׳והראיון...דבר תורה׳ 

 ויעלו עולות:תמיד או ראייה? .47

a. ו–ספת שמות כד:ה, ספר ויקרא א:א 

b. .׳ובית הלל מאי...הפשט ונתוח׳ עמ רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מי–מסכת חגיגה ו : 

c. מהרש׳׳א שם על תוס׳ ד׳׳ה מי 

d. טורי אבן חגיגה ו: ד׳׳ה מי 

 האם הקריבו קרבן תמיד במדבר סיני? .48

a. ספת במדבר כח:ו עמ רש׳׳י 

b. כה–ספר עמוס ה:כא 

c. ספר שמות כט:מב עם אבן עזרא 

d. אבן עזרא שמות כח:ו 

e. בי אלעזר דתניא...אותה׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה רבימסכת חגיגה ו: ׳ר 

 זמן שחיטת החגיגה ואכילתה וזמן שחיטת השמחה? .49

a.  מסכת פסחים ע: ׳אמר עולא…’ עד דף עא. החולין׳ ׳כי אתא רבין...החולין׳ עם רש׳׳י ותוס׳

 ד׳׳ה שלמים

b. :ע. משנה וגמרא עליה עד משום חגיגה–מסכת פסחים סט 

c. יב עם ראב׳׳ד להלכה י–רמב׳׳ם הלכות חגיגה ב:י 

d. מנחת חינוך מצוה פ׳׳ח אות ג 

 עיקר דין שמחת יו׳׳ט בזמן שמקדש קיים .50

a. מסכת חגיגה ו: ׳דתניא רבי יוסי הגלילי...מה שאין בשתיהן׳ תוס׳ ד׳׳ה יש 



b. תוספתא חגיגה א:ה 

c. ג, הלכות יו׳׳ט ו:יז–רמב׳׳ם הלכות חגיגה א:א 

d. ספר יראים מצוה תכ׳׳ז 

e. ,לחם משנה ד׳׳ה מי רמב׳׳ם הלכות חגיגה א:ד 

f.  משנה למלך הלכות אבל ג:י 

g. טורי אבן חגיגה ו: ד׳׳ה ושמחה 

h. מנחת חינוך מצוה תפ׳׳ח אות ד,ה 

i. חזון איש שהובא בסוף אבי עזרי העוסק במאמר של רב ש׳׳ך על שחיטה ואכילה בשמחה 

 מה בין חגיגה ושמחה? .51

a.  ספר החינוך מצוה פ׳׳ח 

b.  ספר החינוך מצוה תפ׳׳ח 

c. ד–ה א:ארמב׳׳ם הלכות חגיג 

d. תכ׳׳ז–ספר יראים מצוה תכ׳׳ו 

e.  49,50עיין 

 האם יש סדר לראייה, חגיגה, שמחה? .52

a. מסכת חגיגה ו: ׳דתניא רבי יוסי הגלילי....שאין בשתיהן׳ 

b. טורי אבן חגיגה ו: ד׳׳ה ג׳ 

 שיעור פאה למטה .53

a. :ז. ׳תנן...תורה׳ עם רש׳׳י –חגיגה ו 

b. ירושלמי פאה א:א ׳הפאה יש...במעשרות׳ 

c.  ד׳׳ה ירושלמיר׳׳ש פאה א:א 

d. משנה למלך הלכות מתנות עניים א:טו 

e. תורת זרעים פאה סימן א ד׳׳ה ירושלמי, וכתב, הנה, ומכל 

 משמעות שאין שיעור למעלה פאה, ביכורים, ראיון ,גמילות חסדים, ת׳׳ת .54

a. :ח: ׳ואמר רב גידל...עליה׳ ר׳׳ן ד׳׳ה הא, פירוש הרא׳׳ש ד׳׳ה הא –מסכת נדרים ז 

b. ׳׳ה וגמילותטורי אבן חגיגה ז. ד 

c. תוס׳ חגיגה ז. ד׳׳ה ביכורים 

 אפילו מש׳׳ס לש׳׳ס .55

a.  מסכת חגיגה י. ׳וליוצא...׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה אפילו 

b. תוס׳ רי׳׳ד חגיגה י. ד׳׳ה רבי יוחנן 

 מקור פטור מלאכה שאינה צריכה לגופא לר׳׳ש לדעת הבעל מאור .56

a.   המאור על הרי׳׳ף שבת לח. ׳אבל ר׳׳ש...כל צורך גופן׳ 

b. סכת חגיגה י.שייך למ–: 

 איסור מלאכה בחול המועד:דאורייתא או דרבנן? .57

a. מסכת חגיגה יז. ׳גמ׳...כל שבעה׳ דף יז: ׳דבי...לר׳׳א בן יעקב׳ 

b. מסכת חגיגה יח. ׳וריש...לתשלומין׳ ׳מכלל…:׳ עם רש׳׳י, רי׳׳ף מו׳׳ק א. עד מותרת 

c. מסכת מועד קטן יא: משנה, בגמרא ׳רב אשי...שרו רבנן׳ עמ רש׳׳י 



d. מועד קטן יב: משנה וגמרא ׳בעי...דאורייתא׳ עם רש׳׳י  מסכת 

e. תוס׳ חגיגה יח. ד׳׳ה חולו 

f. ירושלמי מו׳׳ק ב:ג ׳א׳׳ת בא...פחזין׳ 

g. חידושי הרמב׳׳ן מו׳׳ק ד׳׳ה עוד אני, והשתא 

h. רמב׳׳ם ספר המצוות שורש שני, הלכות אישות א:ב, שו׳׳ת סימן קמא 

i. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:א עם מ׳׳מ 

j. ׳ק ב. ד׳׳ה משנה קרנ אורה מו׳ 

 לא מסרן הכתוב אלא לחכמים .58

a. מסכת חגיגה יח. ׳תניא אידך ששת…: תוס׳ ד׳׳ה חולו 

b. תוס׳ יומא עז. ד׳׳ה דתנן 

c.  מסכת יומא עז: ׳תנו רבנן...ואינו חושש׳ 

d. מסכת יומא עג: משנה, רי׳׳ף יומא א. משנה, ר׳׳ן ד׳׳ה יום 

e. תרמ׳׳ג–מרדכי ביצה סוף סימן תרמ׳׳ב 

f.  בית מועד שער א עד משקין אסורעבודת הקודש 

 


