
 

 

  

  

  

  חרש וחיגר

ָאְזֵניֶהם".: באזנו אחת, פטור מן הראיה, שנאמראמר רבי תנחום: חרש  (ג' א')   1"ּבְ

  2.אמר רבי תנחום: חיגר ברגלו אחת, פטור מן הראיה, שנאמר: "ְרָגִלים"

  ? (בעלי רגל תותבת)והא רגלים מבעי ליה פרט לבעלי קבין  (ומקשה)

ָעִמים" נפקא  (ומתרץ) לֹׁש ההוא מ"ּפְ ָעִמים("ׁשָ ל זְ  ּפְ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ָ ׁשּ ֵני ָהָאדֹן ּבַ ָעִמידתניא. )"'הכּוְרָך ֶאל ּפְ ם", אין : "ּפְ

ָעִמים" אלא רגליים.  ה ָרֶגל"וכן הוא אומר "ּפְ ְרְמֶסּנָ ים תִּ ֲעֵמי ַדּלִ פּו ְפָעמַ "ואומר  ",ַרְגֵלי ָעִני ּפַ ת  ַמה ּיָ ָעִלים ּבַ ּנְ ִיְך ּבַ

  ".ָנִדיב

  שיטות הראשונים

ָאְזֵניֶהם"מדכתיב חרש  ,בגמרא יליף לפוטרם מן הראיה :חרש באוזנו אחת וחיגר ברגלו אחת חיגר מדכתיב , ו"ּבְ

ָעִמים".  ֵעי" כתב הרמב"םו"ּפְ ַרְגלֹו ַאַחת נֹו ַאַחת, אֹו ִחגֵּ ְוֵכן ַהּסֹוֵמא ּבְ טּור. -ר ּבְ ה? .. ּפָ טּוִרין ִמן ָהְרִאּיָ ל ֵאּלּו ּפְ ּכָ ִין ׁשֶ ... ּוִמּנַ

ְמעּו"  ֵאינוֹ  -ֶנֱאַמר: "ְלַמַען ִיׁשְ מּוָרה. ְלהֹוִציא ִמי ׁשֶ ִמיָעה ּגְ ֵני יי" .. ׁשֹוֵמַע ׁשְ ֲעלְֹתָך ֵלָראֹות ֶאת ּפְ יָּ  -ְוֶנֱאַמר: "ּבַ כֹול ַלֲעלֹות ִמי ׁשֶ

ר ְוחֹוֶלה ְוָזֵקן ְוָענֹג. ַרְגָליו, ְלהֹוִציא ִחּגֵ    "ּבְ

  גדר שוטה

? היוצא יחידי בלילה, (האמור בכל מקום שפטור ממצוות ועונשים, ואין לו קניין וממכר): איזהו שוטה תנו רבנן (ג' ב')

  ן בבית הקברות, והמקרע את כסותו.והל

  .ן בבת אחתהונא אמר: עד שיהו כול רבאיתמר, 

  באחת מהן. רבי יוחנן אמר: אפילו

  אפילו כולהו נמי לא!  - רך שטות אי דלא עביד להו ד !אפילו בחדא נמי ,יכי דמי? אי דעביד להו דרך שטותה

 .שרה עליו רוח טומאה הוא דקא עבידאימור כדי שת ,להו דרך שטות, והלן בבית הקברותלעולם דקא עביד 

שבות הוא. כיון דעבדינהו אימור בעל מח ,והמקרע את כסותו .גנדריפס אחדיה אימור ,והיוצא יחידי בלילה

  הוה להו כמי שנגח שור חמור וגמל, ונעשה מועד לכל.  ,לכולהו

(משמע : אי זהו שוטה? זה המאבד כל מה שנותנים לו דתניאאמר רב פפא: אי שמיע ליה לרב הונא הא  (ד' א')

  הדר ביה.   , הוהשבדבר אחד מחזיקים אותו כשוטה)

   או דלמא מכולהו הוה הדר? ממקרע כסותו הוא דהוה הדר ביה, דדמיא להא, ,איבעיא להו: כי הוה הדר ביה

                                                
ֵני)דברים, פר' וילך, לא,יא(במצות הקהל נאמר   . 1 ָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ּפְ בֹוא ָכל ִיׂשְ ְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה  : ּבְ ר ִיְבָחר תִּ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ

ָאְזֵניֶהם. ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ   ַהּזֹאת ֶנֶגד ּכָ
ָנה: שמות כג,יד  . 2 ָ ׁשּ חֹג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים תָּ   . ׁשָ

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 'ג| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  תיקו. 

  שיטות הראשונים

רבי יוחנן אפילו , ולעד שיהו כולן בבת אחתלרב הונא, : והלן בביה"ק והמקרע וכו' בלילהאיזהו שוטה היוצא יחידי 

   4.השו"עוכן פסק  3.הרמב"םכרבי יוחנן. וכן נראה מדברי , "ש, ורבי אברהם מן ההרהרא אל,רבינו חננו . ופסקבאחת מהן

, אלא נחשב שוטה להיפסל לעדות רק זה שיש בו סימנים אלושלא , הרמב"ם דעת: האם נחשב שוטה בסימנים אחרים

ִמיד," ת תָּ ׁשֶ ּבֶ ְעּתֹו ְמׁשֻ ְעּתֹו ְוִנְמֵצאת ּדַ ְטְרָפה ּדַ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ר ְוׁשֹוֵאל ּכָ הּוא ְמַדּבֵ י ׁשֶ ָבִרים, ַאף ַעל ּפִ ָדָבר ִמן ַהּדְ ֲאִפּלּו ּבְ

ָבִרים  ָאר ּדְ ׁשְ ב. -ּבִ ֹוִטים ֵיָחׁשֵ סּול, ּוִבְכַלל ַהׁשּ רבי בשם  המרדכי, וכן רבינו שמחה משפיראכתב בשם  מהר"םו 5"ֲהֵרי ֶזה ּפָ

 .הרשב"אוכן נראה מדברי  מורים בפ"ק דחגיגה, הרי הוא כפיקח., שאם לא הוחזק שוטה בדברים האאביגדור הכהן

  6.כרמב"םבמקום אחד כתב סימני הגמרא, ובמקום אחר פסק  והשו"ע

  שולחן ערוך

  )חו"מ, הלכות עדות, סימן לה(

ְלבַ   ח.  ִלים ְוזֹוֵרק ֲאָבִנים ּבִ ר ּכֵ ּבֵ הּוא הֹוֵלְך ָעֻרם ּוְמׁשַ סּול. ְולֹא ׁשֹוֶטה ׁשֶ א(ד, ׁשֹוֶטה, ּפָ ְטְרָפה ַדְעּתֹו ְוִנְמֵצאת  )ֶאּלָ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ָבִרים ָאר ּדְ ׁשְ ִעְנָין ּבִ ר ְוׁשֹוֵאל ּכָ הּוא ְמַדּבֵ י ׁשֶ ָבִרים, ַאף ַעל ּפִ ָדָבר ֵמַהּדְ ִמיד ּבְ ת תָּ ׁשֶ ּבֶ ְעּתֹו ְמׁשֻ , ֲהֵרי ֶזה ָפסּול, ּוִבְכַלל ּדַ

ב.   ׁשֹוִטים ֵיָחׁשֵ

יֹוֵתר,  י.  ָתִאים ּבְ ָאר ַעם ַהּפְ ִביִנים ׁשְ ּמְ ֶדֶרְך ׁשֶ ָבר ּכְ סֹוְתִרין ֶזה ֶאת ֶזה, ְולֹא ָיִבינּו ִעְנְיֵני ַהּדָ ָבִרים ׁשֶ יִרין ּדְ ֵאיָנן ַמּכִ ָהָאֶרץ, ְוֵכן  ׁשֶ

ֹוִטים. ְוָד  ְכַלל ַהׁשּ יֹוֵתר, ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ ִעים ּבְ ּגְ תַּ ׁשְ ם, ְוַהּמִ ַדְעתָּ ִזים ּבְ ְחּפָ ִאי ַהְמבָֹהִלים, ְוַהּנֶ ן, ׁשֶ ּיָ ָרֶאה ַלּדַ ּיֵ ֶ ָבר ֶזה ְלִפי ַמה ׁשּ

ְכָתב. ַעת ּבִ ן ַהּדַ ר ְלַכּוֵ   ֶאְפׁשָ
"ד, הלכות שחיטה, סימן א( ו   )י

סּותוֹ   ה.  ְיָלה, אֹו ְמָקֵרַע ּכְ ּלַ הּוא יֹוֵצא ְיִחיִדי ּבַ ַהְינּו ׁשֶ ר, ְוׁשֹוֶטה, ּדְ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ָברֹות, אֹו , אֹו ָלן בְּ ֵחֵרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּקְ

ֶרְך  ה אֹותֹו ּדֶ ַאַחת ֵמֵאּלּו, ִאם עֹוׂשֶ ּנֹוְתִנים לֹו, ֲאִפּלּו ּבְ ֶ ד ַמה ׁשּ טּותְמַאּבֵ ה, ֲאִפּלּו ... ׁשְ ִחּלָ חֹט ְלַכתְּ ֵאין מֹוְסִרין ָלֶהם ִלׁשְ

ָרה ִאם ֲא  ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ ֲחטּו, ׁשְ יֶהם. ְוִאם ׁשָ ּבֵ יֶהםֲאֵחִרים עֹוְמִדים ַעל ּגַ ּבֵ   ... ֵחִרים עֹוְמִדים ַעל ּגַ

  

                                                
ָבִרים'מדכתב   . 3 ָדָבר ִמן ַהּדְ   .(אה"ע סי' קכא). ב"י ן דאמר אפילו באחת מהןכרבי יוחנמשמע בהדיא  ',ּבְ
רא"ש (חולין רבינו חננאל ור"א מן ההר (ד' א'). מקורות: וכן מבואר בביאור הגר"א, ס"ק טו); יו"ד א,ה. חו"מ לה,ח (ע"פ דבריו בב"י,   . 4

  י השוטה). א,ד). רמב"ם (הל' עדות ט,ט, ע"פ דברי הב"י אה"ע סי' קכא, ד"ה סימנ
יֹוֵתרוכן כתב בהמשך (הל' י): "  . 5 ָתִיים ּבְ יֹוֵתר ... ַהּפְ ן ּבְ ַדְעתָּ ִעים ּבְ ּגְ תַּ ׁשְ ן, ְוַהּמִ ַדְעתָּ ִזין ּבְ ְחּפָ בָֹהִלין ְוַהּנֶ ְכַלל ֲהֵרי כָּ  -ְוֵכן ַהּמְ ל ֵאּלּו ּבִ

ֹוִטים. מדחזינן דבברייתא קמייתא קתני  ,ונראה שהכריחו לפרש כןוכתב הב"י,  (והעתיקו השו"ע, חו"מ לה,י, ר' ציטוט להלן). "..ַהׁשּ

 ,אלא ודאי הני לאו דוקא. ובאידך ברייתא קתני מאבד מה שנותנין לו ולא קתני אינך תלתא ,תלת ולא קתני מאבד מה שנותנין לו

  . ב"י (אה"ע סי' קכא). ואידך ברייתא נקטה הך ,והך ברייתא נקטה הנך לדוגמא ,אלא לדוגמא נקטינהו
שו"ת 'אגרות משה' (יו"ד, ח"ד, סי' כט), בהגדרת החילוק בין שוטה הפטור ממצוות ופתי החייב במצוות, ור' חו"מ לה,ח. יו"ד א,ה;   . 6

מהר"ם מרוטנבורג (שו"ת, דפ' פראג, סי' תנה; מקורות: רמב"ם (הל' עדות ט,ט). מרדכי (גיטין סי' תכא). וחיוב חינוך לילדים כאלו. 

  רשב"א (שו"ת ח"ד, סי' רא).  ע קיט, ד"ה ומ"ש אבל נשתטית).הו"ד בב"י אה"

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 'ג| דף:  אפרק: 


