א .שמות כג ,יד-יז
חדֶ ש ָׁ ָֽה ָׁא ִִּ֔ביב כִּ י־ ִ֖בֹו
יתָך לְמֹועֵ ֙ד ֹ֣ ֹ
מ ֒ר ִּשבְ ַּעֹ֣ת י ִָּׁמים֩ ת ֹא ַַּ֨כל מַּ ּּ֜צֹות ַּ ָֽכאֲ ֶ ֹ֣שר צִּ וִּ ִִּ֗
ּצֹות ִּת ְש ֹ
ת־חג הַּ מַּ ֘
חג ִּ ִ֖לי בַּ שָׁ נָׁ ָֽה( :טו) ֶא ַּ ֹ֣
(יד) שָׁ לֹ֣ ש ְר ָׁג ִִּ֔לים ָׁת ֹ֥ ֹ
כורֹ֣י מַּ עֲשִֶ֔ יָך אֲ ֶ ֹ֥שר ִּתזְ ַּ ִ֖רע בַּ שָׁ ֶדָ֑ה וְ ַּ ַ֤חג ָׁ ָֽה ָׁא ִּס ֙ף בְ ֵ ֹ֣צאת הַּ שָׁ ִ֔ ָׁנה בְ ָׁא ְספְ ָךֹ֥ ֶ ָֽאת־
יקם( :טז) וְ ַּ ַ֤חג הַּ ָׁקצִּ י ֙ר בִּ ֵ
את ִּמ ִּמצְ ָׁ ָ֑ריִּם וְ ל ֹא־י ֵָׁר ֹ֥או פָׁנַּ ִ֖י ֵר ָׁ ָֽ
י ָׁ ָֹׁ֣צ ָׁ
מַּ ע ֶ ֲִ֖שיָך ִּמן־הַּ שָׁ ֶ ָֽדה( :יז) שָׁ לֹ֥ ש פְ עָׁ ִּ ִ֖מים בַּ שָׁ נָׁ ָ֑ה י ֵָׁר ֶא ֙ה כָׁל־זְ כֹ֣ ְור ִָ֔ך ֶאל־פְ נֵ ִ֖י הָׁ ָׁא ֹ֥ ֹדן׀ ד':
ב .שמות לד ,יח-כג
את ִּמ ִּמצְ ָׁ ָֽריִּם( :יט)
חדֶ ש ָׁ ָֽה ָׁא ִִּ֔ביב י ָׁ ִָׁ֖צ ָׁ
חדֶ ש הָׁ ָׁא ִּ ָ֑ביב כִּ י בְ ֹ֣ ֹ
ְמֹועִ֖ד ֹ֣ ֹ
יתָך ל ֵ
ֹאכַ֤ל מַּ ּצֹו ֙ת אֲ ֶ ֹ֣שר צִּ וִּ ִִּ֔
מ ֒ר ִּשבְ ַ֨ ַּעת י ּ֜ ִָּׁמים ת ַּ
ּצֹות ִּת ְש ֹ
ת־חג הַּ מַּ ֘
(יח) ֶא ַּ ֹ֣
ם־ל ֹא ִּתפְ ֶ ִ֖דה ַּוע ֲַּרפְ ָ֑תֹו ֹֹ֣כל בְ כַ֤ ֹור בָׁ ֶנ֙י ָ֙ך ִּתפְ ִ֔ ֶדה וְ ָֽל ֹא־
ָׁשה( :כ) ֶ
ל־מ ְק ְנ ָ֙ך ִּת ָׁז ִָׁ֔כר ֶ ִ֖פטֶ ר ֹ֥שֹור ו ֶ ָֽ
ָׁל־פֹ֥טֶ ר ֶ ִ֖רחֶ ם ִּלָ֑י וְ ָׁ ָֽכ ִּ
כ ֶ
ופַ֤טֶ ר חֲ מֹו ֙ר ִּתפְ ֶדֹ֣ה בְ שִֶ֔ ה וְ ִּא ֹ֥
כורי ְק ִּ ֹ֣ציר
יעי ִּת ְש ָֹ֑בת בֶ חָׁ ִּ ֹ֥ריש ובַּ ָׁק ִּ ִ֖ציר ִּת ְש ָֹֽבת( :כב) וְ ַּ ַ֤חג שָׁ ֻב ֹע ֙ת ַּתע ֶ ֲֹ֣שה ל ְִָ֔ך בִּ ֵ ִ֖
ם ַּת ֲע ִֹ֔בד ובַּ יֹ֥ ֹום הַּ ְשבִּ ִּ ִ֖
יקם( :כא) ֵ ַ֤ששֶ ת י ִָּׁמי ֙
י ֵָׁר ֹ֥או פָׁנַּ ִ֖י ֵר ָׁ ָֽ
להי י ְִּש ָׁר ֵ ָֽאל:
קופת הַּ שָׁ נָׁ ָֽה( :כג) שָׁ לֹ֥ ש פְ עָׁ ִּ ִ֖מים בַּ שָׁ נָׁ ָ֑ה י ֵָׁר ֶא ֙ה כָׁל־זְ כֹ֣ ְור ִָ֔ך ֶאת־פְ נֵ ֵ֛י ָׁ ָֽה ָׁא ֹ֥ ֹדן׀ ד' אֱ ֵ ֹ֥
ִּח ִּ ָ֑טים וְ חַּ ֙ג ָׁ ָֽה ָׁא ִ֔ ִּסיף ְת ַּ ִ֖
ג .דברים טז ,טז-יז
ם אֲ ֶ ֹ֣שר יִּבְ ִ֔ ָׁחר בְ ַּ ַ֧חג הַּ מַּ ֵּ֛צֹות ובְ ַּ ֹ֥חג הַּ שָׁ בֻעִ֖ ֹות ובְ ַּ ֹ֣חג הַּ סֻ כָ֑ ֹות
להיָך בַּ מָׁ קֹו ֙
כור ָּ֜ך ֶאת־פְ נֵ ֹ֣י׀ יְקֹוָׁ ֹ֣ק אֱ ִ֗ ֶ
(טז) שָׁ לֹ֣ ֹוש פְ עָׁ ִּ ֹ֣מים׀ בַּ שָׁ ָ֡ ָׁנה י ֵָׁר ַ֨ ֶאה ָׁכל־זְ ְ
ן־לְך:
להיָך אֲ ֶ ֹ֥שר נָׁ ַָּֽת ָׁ ָֽ
יקם( :יז) ִּ ִ֖איש כְ מַּ ְתנַּ ֹ֣ת י ָָׁ֑דֹו כְ בִּ ְר ַּכֵ֛ת ד' אֱ ֶ ִ֖
וְ ַ֧ל ֹא י ֵָׁר ֶ ֵ֛אה ֶאת־פְ נֵ ֹ֥י יְקֹוָׁ ִ֖ק ֵר ָׁ ָֽ
ד .רמב"ם הלכות חגיגה פרק א הלכה א
שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים ואלו הן :הראייה שנאמר יראה כל זכורך ,והחגיגה שנאמר תחוג לה'
אלהיך ,והשמחה שנאמר ושמחת בחגך ,הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג ויביא
עמו קרבן עולה בין מן העוף בין מן הבהמה ,ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה לא דיו שלא עשה מצות עשה
אלא עובר על לא תעשה שנאמר לא יראו פני ריקם ,ואינו לוקה על לאו זה שהרי לא עשה מעשה ,החגיגה האמורה בתורה
היא שיקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג בבואו להראות ,והדבר ידוע שאין השלמים באים אלא מן הבהמה ,ושתי
מצוות אלו שהן הראייה והחגיגה אין הנשים חייבות בהן ,והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי
חגיגה ,ואלו הם הנקראים שלמי שמחת חגיגה שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך ,ונשים חייבות
במצוה זו/+ .השגת הראב"ד /ונשים חייבות במצוה זו .א"א לא בקרבן אלא בשמחה שתשמח עם בעלה שתעלה עמו והוא
ישמח אותה+.
ה .רש"י דברים טז ,טז
(טז) ולא יראה את פני ה' ריקם  -אלא הבא עולות ראייה ושלמי חגיגה:
ו .ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נג
והמצוה הנ"ג היא שצונו להראות ברגלים והוא אמרו ית' (תשא לד) שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון י"י
אלהי ישראל .וענין מצוה זו שיעלה האדם למקדש עם כל בן זכר שיהיה לו שיוכל ללכת ברגליו ויקריב קרבן עולה בעלותו.
וקרבן עולה זה שיקריב בעלייתו הוא הנקרא (חגיג' ו א ,ז ב וש"נ ביצ' יט א ,כ ב ,קדושין יז א מנחו' צג א בכורו' נו א ,נא
ב ,וש"נ) עולת ראיה .וכבר קדם לנו (מ' נב) אמרם שלש מצות נצטוו ישראל ברגל חגיגה ראיה ושמחה .וכבר התבארו
משפטי מצוה זו רוצה לומר מצות ראיה במסכת חגיגה (ב  -י ב ,יז א) .והיא גם כן אין נשים חייבות בה:
ז .ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה קנו
והמצוה הקנ"ו היא שהזהירנו מעלות לרגל מבלי קרבן שיהיה עמנו נקריבהו שם .והוא אמרו יתעלה (משפטי' כג) לא ייראו
פני ריקם .ועל כל פנים יהיה עמו עולה ושלמים (מ"ע נב  -נג) .וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת חגיגה (פ"א) .ומצוה
זו אין הנשים חייבות בה:
ח .פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חגיגה פרק א משנה א
ראייה ,הוא מה שאמר ה' יראה כל זכורך,

