
 

 

 

 

                                
                                       

 הכל חייבים להראות בעזרה ברגל, מלבד מי? .1

 חרש, שוטה, קטן, טומטום, אדרוגינוס, נשים, עבדים שאינם משוחררים, חיגר, סומא, חולה זקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. 

 : כל שאינו יכול לרכוב על כתפי אביו ולעלות לירושלים, להר הבית. מאישית לב – מלחנכו שפטורים ,גיל קטן

 לאו בר חינוך.כזה, אף קטן  ,וכיון שגדול פטור כשאינו ראוי 'רגלים'לים להר הבית, שנאמר: שלש : כל שאינו יכול לאחוז ביד אביו מירושללהית לב

 

 ם?י שלהשווהחייב להקריב עולת ראיה ושלמי חגיגה. כמה קבעו חכמים שיהיה לרגל עולה הכל  .2

 ך.להיפ ולב"ה:ה כסף. עמ –שתי כסף. חגיגה  –ראיה  ב"ש:

 

 ?לרבותבא 'הכל' חייבין בראיה, 'הכל' את מי  .3

 חייב משום חלק הבן חורין יתחציו עבד וחציו בן חורין ש  להו"א א.

 שפטור משום צד העבדות. הסובר שאין זה מיישב לרבינא  ונדחה:

 שחייב אע"פ שהיה פטור בראשון.  ,חיגר ביום הראשון של הרגל ונתרפא ביום השני להו"א ב:

  בכל הרגל. , פטורתשלומין דראשון והפטור בראשוןשאין זה מיישב לדעת המ"ד שכל הימים הם  ונדחה:

 שבא לראות  ךכדר' –ומשנתנו חולקת בזה על יוחנן בן דהבאי משום ר' יהודה שסבר שפטור  .יב בראיהילרבות סומא באחת מעיניו שח - אלא

 בשתי עיניו.  ,'את העולה לרגל בראיה שלמה{ כך בא להראות קב"ה }ה

 , עצמו את אחד ויום רבו אחד יום עובד, 'עבד חציו'ש סברו ה"ב: שנינויש ליישב ע"פ מה שאכן לרבות 'חציו עבד' והבנת רבינא  עית אימא:יבוא

 אלא' יצרה לשבת' שהרי שיבטל יתכן ולא, יכול אינו, חורין בת לישא, יכול אינו שפחה לישא, סדרתם לא עצמו את אבל, רבו תקנתם, ש"ב להם אמרו

 . שחזרו הונהוא כמשנה אחר ,לחייבוהריבוי ממילא וש. "כב להורות ה"ב וחזרו. דמיו חצי על שטר אדוןל וכותב העבד וחוזר הוומשחרר רבו את כופין

 

 באיזה חרש עוסקת משנתנו? .4

 אינו שומע ואינו מדבר, אבל אם רק אינו מדבר או רק אינו שומע חייב. חרש שדיברו חכמים בכל מקום  ,שאינו בר דעה }כמו קטן{ וכמו ששנינו

 שהרי הן כפקחין לכל דבריהם 

 ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו'. ' א.המקור שרק אינו מדבר נקרא אלם ורק אינו שומע נקרא חרש: 

 ן 'אלם'.נוטריקו -ילוליה מ לשתקיא :כדאמרי אינשי ב.

 מדבר ואינו שומע וכן שומע ואינו מדבר פטורים מהראיה וחייבים בשמחה  ,ויש לשנות -חיסורי מחסרא למסקנא: 

 וזה שאינו שומע ואינו מדבר פטור אף משמחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     תשע"ד   באלול  "וט רביעייום          בס"ד

  ב' – חגיגה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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