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  .ב �ד חגיגה

  ].ה הכל"תוד[? ובקרב� ראייה) לעלות לרגל(אנשי� דלהל� הא� חייבי� בראייה 
  

  קרב� ראייה  ראיית פני� בעזרה  

  חייבי�  חייבי�  זכרי� גדולי�

חרש ושוטה
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  פטורי�  פטורי�  

  פטורי�  קט� פחות מגיל חינו�

  נשי�

  פטורי�: לבבלי
  פטורי�   חייבי�:לירושלמי

קט� שהגיע לחינו�
2

  3חייב ומביא בנדבה  חייב מדרבנ�  

, סומא, חיגר, נשי�, טומטו� ואנדרוגינוס
  ושאינו יכול לעלות ברגליו, חולה זק�

  פטורי�  פטורי�

  

  ?מי שחציו עבד וחציו ב� חורי� הא� חייב בראייה
  

  למשנה אחרונה  למשנה ראשונה  

  חייב  חייב  לבית שמאי

  חייב   כ� דייק רבינא�פטור   לבית הלל
  

  ].ה יראה"תוד[? "ָ$ל$ ְ#ָעִמי� ַ�ָ�ָנה ֵיָרֶאה ָ�ל ְזכ�ְרָ�) "יז:שמות כג(צד דרשינ� מקרא כי
  

  השני  הראשו�  

 , 4 כדכתיב� ֶאהְרִי י"לרש
  משמע האד� שבא לראות את השכינה

 ,  כדקרינ�� ֵיָרֶאה
  5משמע השכינה שבאה לראות האד�

הראות שבא האד� לכדר� ,  כדקרינ�� ֵיָרֶאה ת"לר
  עיניו של מקו�' בב

 ,  כדכתיב� ֶאהְרִי
 כ� צרי� שיהיה רואה בשתי עיניו שלמות

  

  :חגיגה ד� ב

  ?הא� חרשי� דלהל� חייבי� במצות ראייה ושמחה
  

 שומע ואינו מדבר, מדבר ואינו שומע  חרש שאינו מדבר ואינו שומע  

  פטורי�  פטור  במצות ראייה

  חייבי�  פטור  במצות שמחה
  

                                                           

ומצר� נחושת ) צואת כלבי�(כגו� מקמ� , ג� אלו שמחמת מלאכת� ריח� רע ביותרד .)ד� ד(לקמ� ' ע 1
  .כ פטור"וכ� מי שאי� לו קרקע ג. ומעבד עורות

 אומרי� כל שאינו ש"דב,  מה הוא גיל חינו� בקט�ה"ש וב"בובזה נחלקו , אביו חייב להביאו מדרבנ� 2
. וכל שגדול מזה חייבי� לחנכו, וזה שיעור קט� מאד,  להר הביתיכול לרכב על כתפיו של אביו מירושלי�

 .י שיאחז בידו של אביו ויעלה מירושלי� להר הבית"ה אומרי� שצרי� ללכת ברגליו ממש ע"וב

ובסו� . מ"בחוהט יביא את קרבנו "ד שנדרי� ונדבות אי� קרבי� ביו"ולמ, )ה איזהו"בד(' כ� כתבו התוס 3
 .י שפטור מקרב� ולא צרי� להביא משו� חינו� אלא רק לעלותו לעזרה"דבריה� משמע שדייקו מרש

 .")ֵיָרֶאה: "אכ� לפי המקרא אנו קוראי� (,"ֶאהְרִי"יש לנו לדורשו  כפי המסורת כיצד כתוב הפסוק', פי 4

כ� האד� שבא להראות לפני השכינה יבוא , ודרשינ� דכמו שהשכינה באה לראות את האד� בשני עיני� 5
 .מא באחת מעיניו פטור מ� הראייהואבל ס, ניובשני עי


