בס"ד

חגיגה ד) .שורה  (7עד ה) .שורה (10
המקור לפטורים ממצות ראיה
"שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון ה' "

"יראה":

למעט סומא) .לפי ר"י בן דהבאי(

"כל":

למעט אנשים שריחם רע) .שאינם יכולים לעלות עם כולם(

"זכור":

למעט נשים) .אלמלא הפסוק היינו מחייבים נשים בשל ההיקש למצוות הקהל(

"זכורך":

למעט טומטום )אפילו אם ברור שהוא זכר( ואנדרוגינוס.

קטן שהגיע לחינוך מחוייב
מדרבנן  -והאסמכתא לכך היא
המילה 'כל'.

"אל ...האדון ה'" :למעט שחציו עבד וחציו בן חורין) .שיש לו אדון אחר חוץ מה'(

אך עבד גמור ברור שפטור ,כי
דינו כאשה.

"שלש רגלים תחג לי בשנה"

למעט בעלי קבין.
למעט חיגר ,חולה ,סומא ,זקן ,מפונק )שמתקשה ללכת ללא בלא מנעל(.

אפשרות א':
אפשרות ב':

לפי אפשרות ב' פטור בעלי
קבים נלמד מ'פעמים'.

"ובאת שמה והבאתם שמה"

למעט טמא )רק מי שיכול לבוא למקדש )טהור( ,מחוייב בהבאת קרבן ראיה(.
"איש איש"

למעט ערל )לפי ר"ע(.

פסוקים שגרמו לאמוראים לבכות עליהם

"יראה כל זכורך"

פעם ה' ביקש מאיתנו את קירבתנו  -וכעת הוא רוצה להתרחק מאיתנו
 -וכעת " -כי תבואו לראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי".

"וזבחת שלמים ואכלת שם"  -וכעת " -למה לי רוב זבחיכם יאמר ה' ".
פסוקים שמלמדים על עוצמת יום הדין
"ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו"

 -קל וחומר שקשה לעמוד מפני תוכחה של הקב"ה?

"ויאמר שמואל ...למה הרגזתני להעלות אותי"  -שמואל הצדיק התיירא מן הדין  -אנו על אחת כמה וכמה!
גם מאמצים אדירים ומשמעותיים לא מביאים בהכרח את התוצאה
• "יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה".
• "בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף ה' ".
• "שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן ה' אלהי צבאות".
פסוק שמלמדים על בעיית הצדק בעולם הזה
"ויש נספה בלא משפט" )רב יוסף( יש אנשים שמתים לפני זמנם!

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

)ר' מהרש"א(

לא מספיקה ההשתדלות שלנו -
צריך גם סייעתא דשמיא!!!

צדק מושלם יש רק בעולם הבא!!!
)רק שם ה' מתקן את העיוותים(
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