
 

 

  

  

  

  מי הם החייבים בראיה

חוץ מחרש שוטה וקטן ) שצריכים להתראות בעזרה ברגל ,במצות ראיית כל זכורך(הכל חייבין בראייה : משנה ')א(ב' 

 (לוקה ברגליו)ס, ונשים ועבדים שאינם משוחררים, החיגר , וטומטום ואנדרוגינו(דלאו בני דעה נינהו ופטורים ממצוות)

  והסֹוֵמא, והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו.

  לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין.  ?הכל לאתויי מאי

  ולרבינא, דאמר: מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה, הכל לאתויי מאי?

ן חֹוִרין, : (עדיות א,יג) דתנןכמשנה אחרונה.  כמשנה ראשונה, כאן כאן ,לא קשיא(ומסיק)  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ ִמי ׁשֶ

ם ֶאת ַרּבֹו, ְוֶאת ַעְצמֹו עֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו יֹום ֶא  ְנתֶּ ּקַ אי, תִּ ּמַ ית ׁשַ ל. ָאְמרּו ָלֶהם ּבֵ ְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ָחד ְוֶאת ַעְצמֹו יֹום ֶאָחד, ּדִ

ת חֹוִרין, ֵאינֹו ָיכוֹ  ְפָחה, ֵאינֹו ָיכֹול. ּבַ א ׁשִ ָ ם. ִלׂשּ ְנתֶּ ֵטללֹא ִתּקַ א ִלפְ  ,ל. ִלּבָ הַוֲהלֹא לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאּלָ ה,  ִרּיָ ּוְרִבּיָ

ֱאַמר ּנֶ ה אֹותֹו ֶבן חֹוִרין ְוכ 1,ׁשֶ ֵני ִתּקּון ָהעֹוָלם, ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוׂשֶ א, ִמּפְ ֶבת ְיָצָרּה. ֶאּלָ ָטר לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ ֹוֵתב ׁשְ

אי ּמָ ֵבית ׁשַ ל ְלהֹורֹות ּכְ   . ַעל ֲחִצי ָדָמיו. ָחְזרּו ֵבית ִהּלֵ

קתני חרש דומיא דשוטה וקטן, מה שוטה וקטן דלאו בני דעה,  (ומדייק)ש שוטה וקטן כו'. חוץ מחר (שנינו:) (ב' ב')

ָכל ָמקֹום: (תרומות א,ב) כדתנןאף חרש דלאו בר דעה הוא, וקא משמע לן  רּו בֹו ֲחָכִמים ּבְ ּבְ ּדִ (והשוו אותו  ֵחֵרׁש ׁשֶ

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינוֹ לשוטה לפוטרו) ר , ׁשֶ   . ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, חייב. הא מדבר ְמַדּבֵ

: המדבר ואינו שומע, זהו חרש. שומע ואינו מדבר, זהו אלם. זה וזה הרי הן כפקחין לכל דתנו רבנןתנינא להא 

  דבריהם. 

  : מדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, פטור! והתניא (ומקשה)

חסורי מיחסרא והכי קתני: הכל חייבין  א דשוטה)דתני אצל ראייה חרש דומי (מתניתיןאמר רבינא ואיתימא רבא: 

בראייה ובשמחה, חוץ מחרש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטור מן הראייה. ואע"פ שפטור מן 

דשמחה בשלמים  , ח' א',ואמרינן לקמן "ושמחת בחגך" 2דכתיב(לשמוח בחג , חייב בשמחה (מעולת ראייה ליראות)הראייה 

טורים מכל ואת שאינו לא שומע ולא מדבר, ושוטה וקטן, פטור אף מן השמחה, הואיל ופ. )לאכול את הבשר

  מצוות האמורות בתורה.

  מאי שנא לענין ראיה דפטירי, ומאי שנא לענין שמחה דמחייבי?  (ומברר) (ג' א')

, דכתיב ה)(שהמלך היה קורא משנה תורה בעזרה בכל מוצאי שמיטלענין ראיה, גמר ראיה ראיה מהקהל  (ומבאר)

ף", וכתיב  (דברים לא,יב) ים ְוַהּטַ ׁשִ ים ְוַהּנָ ָרֵאל ֵלָראֹות" "ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ בֹוא ָכל ִיׂשְ ֵני "ּבְ קֹום  'ה("ֶאת ּפְ ּמָ ֱאלֶֹהיָך ּבַ

ָאְזֵניֶהם") ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶנֶגד ּכָ ר ִיְבָחר תִּ    .ֲאׁשֶ

                                                
י כֹה ָאַמר ישעיהו מה,יח:   . 1 בֶ  ה'ּכִ ּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ ַמִים הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָאֶרץ ְועֹׂשָ ָ   . ְוֵאין עֹוד ה'ָרּה ֲאִני ת ְיצָ ּבֹוֵרא ַהׁשּ
  טז,יד. , פר' ראה, דברים  . 2
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: "למען ישמעו", פרט למדבר ואינו שומע. ותניא"למען ישמעו ולמען ילמדו",  (דברים לא)דכתיב  ?והתם מנלן

  "ולמען ילמדו", פרט לשומע ואינו מדבר. 

  יםשיטות הראשונ

פירש דמיירי במצות ראיית כל זכורך, שצריכים להתראות בעזרה  רש"י: ראיית פנים בעזרה או קרבןם מדובר בהא

נקט חדא  ,דנקט בראיית פנים בעזרה ורש"י .מיירי בקרבן ובעזרה תיןדמתני ,בינו תםלרנראה , תוספותכתבו ברגל. ו

מה דברים אמורים? בראיית קרבן. אבל בראיית פנים כתוב, ב בירושלמימיהו  4.ברמב"םוכן מבואר  3.דמשמע תרי

  ., כמו בהקהל, האנשים הנשים והטףבעזרה, הכל חייבין

אמרינן א"ר אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל וכל דף ח') ( דפסחיםבפ"ק : פטור מעליה לרגל למי שאין לו קרקע

 והרמב"םזה בפשיטות.  דין תוספותוכן כתבו . רבינו שמשון, והביאו בירושלמי. וכן איתא שאין לו קרקע אינו עולה

   5לא הביאוה. פוסקיםכתב מימרא זו, וכתב, אלא שרוב  והמאיריהשמיטו. 

 ' דרישא,חייבין ד'הכל ,(שפטר מי שחציו עבד מן הראייה)אמרינן אליבא דרבינא  ,למסקנה :מי שחציו עבד וחצי בן חורין

, כמשנה ראשונה. ורישא דמה שפטורש, פיר רש"י. כמשנה ראשונה, כאן כמשנה אחרונה כאן, ולאתויי חציו עבד

ן חִֹרין כתב " הרמב"םמשנה אחרונה. ואילו כ המחייבתו, ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ ּבֹו. -ִמי ׁשֶ ֵני ַצד ַעְבדּות ׁשֶ טּור ִמּפְ והשיגו  6"ּפָ

  7.הראב"ד

הוה ליה את אדונו לשחררו,  יש על בית דין לכוףכיון ששכתב,  רש"י: האם למשנה אחרונה חייב בראיה גם לפני שחרורו

שכל  רבי אברהם מן ההרדמי. ודעת  וכמאן דשיחרר ,, דעומד לכוף את רבותוספות. וכן דעת כאלו משוחרר כבר, וחייב

  8אינו חייב בראיה. ,עוד אינו משוחרר

ה. ְוָכל ָהֲאָנׁשִ " הרמב"ם: כתב הפטורים מראיה ושמחה טּוִרין ִמן ָהְרִאּיָ ים ַוֲעָבִדים ּפְ ְר ָנׁשִ ִבים ּבָ םים ַחּיָ ה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש ְוִאּלֵ ... ִאּיָ

ל ָהֲא  ָאר ּכָ טּוִרין, ּוׁשְ ר ּפְ ל ֵאּלּו ָהַאַחד ָעׂשָ ה.ּכָ ְרִאּיָ ִבין ּבָ ים ַחּיָ ר ַהֵחֵרׁש, ָנׁשִ הּוא ְמַדּבֵ י ׁשֶ ה.... ַאף ַעל ּפִ טּור ִמן ָהְרִאּיָ ם, .. ּפָ ָהִאּלֵ

הּוא ׁשֹוֵמַע  י ׁשֶ טּור. -ַאף ַעל ּפִ ה .. ּפָ ְרִאּיָ ב ּבָ ל ַהַחּיָ ה  -ּכָ טּור ִמן ָהְרִאּיָ ֲחִגיָגה; ְוָכל ַהּפָ ב ּבַ טּור ִמן ַהֲחִגיגָ  -ַחּיָ ִבין ּפָ ן ַחּיָ ה. ְוֻכּלָ

ר ְוׁשֹוֶטה ְוָקָטן ְוָעֵרל ְוָטֵמא ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְולֹא ְמַדּבֵ ְמָחה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֶ ִ ׂשּ   9..."ּבַ

                                                
  . וכל שכן בראיית פנים בקרבן ,דאף בראיית פנים בעזרה פטירי ,ולפטורא דכולהו אתא  . 3
  'זבח תודה'.ת ראיה ושלמי חגיגה. לדיני המשנה, בין לעניין ראיה ממש, ובין לעניין הקרבנות שמביא בשעת ראיה, דהיינו עושכלל   . 4
  . )מאירי (ב' א', ד"ה וביאר עכשיו. ר"ש (פאה ג,ו). תוספות (ב' א', ד"ה חוץ). ירושלמי (פאה פ"ג הלכה ז)מקורות:   . 5
  כמשנה ראשונה), ור' פיסקה הבאה. 'זבח תודה' (ד"ה כאןר' ומפרש דלמשנה אחרונה פטור. ו  . 6
  מקורות: רמב"ם וראב"ד (הל' חגיגה ב,א). ר' להלן, ד' א'. ו  . 7
אלא הכל אתא ... ל מי שאינו משוחרר יתחייב בראיההא דאמרינן הכל לאיתויי מי שחציו עבד שחייב, לאו למימרא שכו  . 8

שבא  ,הכל לאיתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין :מועינן כמשנה אחרונה שכופין את רבו ועושה אותו בן חורין. והכי קאמרלאש

על כל פנים לחיוב ראיה ואפילו לא ירצה רבו, דהיינו שב"ד כופין רבו ומשחררו. ולא פליג האי דיוקא דמתניתין אמימרא דרבינא 

, דקרא אתא למיפטריה ולעולם כל זמן שלא שיחררו פטור מן הראיהמועינן שכופין את רבו. למשנה אחרונה, דמתניתין אתת לאש

"ה משנה דרש"י (ב' א', וכן פסק הרמב"ם (הל' חגיגה ב,א). מקורות: אף על פי שבשאר מצות חייב משום צד חירות שבו.  ,מראיה

  . תוספות ורבי אברהם מן ההר (ד' א', ד"ה לא נצרכה). ראשונה)
  ). (הל' חגיגה ב,א; והל' דקורות: רמב"ם מ  . 9

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 ב'| דף:  אפרק: 


