דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת חגיגה

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
12.1.2
)בשתי עיניו( )  4bת"ר מעשה( 3a

 .1הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשׁים וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ טַּ ף וְ ג ְֵר אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁעָ ֶרי לְ מַ עַ ן ִי ְשׁ ְמעוּ וּלְמַ עַ ן יִלְ ְמדוּ וְ י ְָראוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יכֶם וְ ָשׁ ְמרוּ לַעֲ שׂוֹת אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי
הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת :דברים לא :יא-יב
ֹתיו :דברים פרק כו פסוק יז-יח
 .2אֶ ת ה' הֶ אֱ מַ ְר ָתּ הַ יּוֹם לִ ְהיוֹת לְ לֵא ִהים :...וַ ה' הֶ אֱ ִמ ְיר הַ יּוֹם לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ ם ְסגֻלָּה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ָל וְ לִ ְשׁמֹ ר כָּל ִמ ְצו ָ
ִשׂ ָראֵ ל ה' אֱ הֵ ינוּ ה' אֶ חָ ד :דברים פרק ו פסוק ד
ְ .3שׁמַ ע י ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר ָה ַל הָ אֱ ִהים לִ ְפדּוֹת ל ֹו עָ ם לָשׂוּם לְ ֵשׁם גְּדֻ לּוֹת וְ נֹ ָראוֹת לְ ג ֵָרשׁ ִמ ְפּנֵי עַ ְמּ אֲ ֶשׁר פָּ ִד ָ
וּמי כְּעַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל גּוֹי אֶ ָחד בָּ ֶ
ִ .4
ית ִמ ִמּ ְצ ַריִם גּוֹיִם :דה"י א יז:כא
ְטוּעים בַּ עֲ לֵי אֲ סֻ פּוֹת נ ְ
ִ .5דּבְ ֵרי חֲ כ ִָמים כּ ַָדּ ְרבֹ נוֹת וּכְ ַמ ְשׂ ְמרוֹת נ ִ
ִתּנוּ מֵ רֹעֶ ה אֶ ָחד :קהלת פרק יב פסוק יא
 .6וַ י ְַדבֵּ ר אֱ ִהים אֵ ת כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה לֵאמֹ ר :שמות פרק כ פסוק א
 .7סוֹד ה' לִ ֵיראָיו ְ
וּב ִרית ֹו לְ הו ִֹדיעָ ם :תהלים פרק כה פסוק יד
ְכוּר אֶ ל ְפּנֵי הָ אָדֹן ה' :שמות פרק כג פסוק יד ,יז
ָ .8שׁ שׁ ְרגָלִ ים ָתּחֹ ג לִ י בַּ ָשּׁנָהָ ...:שׁ שׁ ְפּעָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה כָּל ז ְ
 .9כִּ י ָתבֹ אוּ ל ֵָראוֹת פָּ נָי ִמי ִב ֵקּשׁ זֹאת ִמיּ ְֶדכֶם ְרמֹ ס חֲ צֵ ָרי :ישעיהו פרק א פסוק יב
ע ֵתיכֶם וְ זִ ְבחֵ יכֶם...דברים פרק יב פסוק ו
אתם ָשׁמָּ ה ֹ
את ָשׁמָּ ה :וַ הֲ בֵ ֶ
 .10כִּ י ִאם אֶ ל הַ ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִב ַחר ה'  ...לָשׂוּם אֶ ת ְשׁמ ֹו ָשׁם לְ ִשׁכְ נ ֹו ִת ְד ְרשׁוּ וּבָ ָ
ִטהָ ר  :...ויקרא פרק כב פסוק ד
ִ .11אישׁ ִאישׁ ִמ ֶזּ ַרע אַהֲ רֹן וְ הוּא צָ רוּעַ א ֹו זָב בַּ ֳקּ ָד ִשׁים א יֹאכַל עַ ד אֲ ֶשׁר י ְ

פקיעין  inר' יהושע , as presented toיבנה ” inשבת  on “hisראב"ע  ofדרשות Report of
 (v. 1) – reward to those who bring themהקהל a. Purpose of bringing babies to
) (vv. 2-4כנסת ישראל  andה' b. Symbiotic relationship between
) (vv. 5-6תלמוד תורה  andתורה c. Nature of
)] [v. 7לוד  inר' אליעזר  didn’t want to report right away – story withתלמידים i. (reason
שוטה Definition of a
a. Walks alone at night
בית הקברות b. Sleeps in the
c. Tears his garments
): must do all 3 (each could have reasonable explanationרב הונא i.
: even if he does one in a mad fashionר' יוחנן ii.
) vis-à-vis [c] or allר' הונא : someone who loses everything he is given (could disproveברייתא d.
Sources for exemption of non-males, minors, slaves and disabled
)a. Non-males and minors (v. 8
)הקהל::ראייה  they are obligated sinceסד"א( – exempts womenזכור i.
טומטום  – exempts hemaphrodites and male-orientedזכורך ii.
 – exempts (e.g. tanners) who, due to livelihood, can”t join rest of nationכל זכורך 1.
) – to include a child who is of educable ageאסמכתא( כל זכורך 2.
 – someone who has only 1 masterאדון b. slaves (v. 8) – from
i. challenge: already exempt due to parallel with women
)משנה אחרונה ii. answer: exempts ½ slave, ½ freeman (before
רגלים c. disabled (v. 8) from
i. excludes people with prosthetic legs
)ii. excludes lame, sick, blind, old and “anyone who cannot come up” – including dainty (v. 9
 as exemptionsערל וטמא  addsברייתא d.
מקדש ::enteringקרבן  – v. 10; bringingטמא i.
ערל  to anעבודה  on v. 11 – extends prohibition ofדרשה ’sר"ע  – fromערל ii.
י ְִראֶ ה::י ֵָראֶ ה : 1-eyed man is exempt fromר' יהודה 1.
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