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  שמות פרק כג 
ׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה (יד)   :ָׁש
א ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםִּמְצָרִים ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִּכי בֹו ָיָצאָת ִמ  (טו)   :ְו
  ֵרי ַמֲעֶׂשי ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפ ֶאת ַמֲעֶׂשי ִמן ַהָּׂשֶדה:ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּו (טז)
ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר ֶאל ְּפֵני ָהָאֹדן ְיֹקָוק (יז)  :ָׁש
א ָיִלין  (יח)  ֵחֶלב ַחִּגי ַעד ֹּבֶקר:א ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְו
א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:  (יט) ֶהי    סֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ֵּבית ְיֹקָוק ֱא

 

  דברים פרק טז 
: (יג)   ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבָאְסְּפ ִמָּגְרְנ ּוִמִּיְקֶב
: ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד ַוֲאָמֶת ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג (יד)   ִּבְׁשָעֶרי
ֶהי ְּבֹכל ְּתבּוָא (טו) ֶהי ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיֹקָוק ִּכי ְיָבֶרְכ ְיֹקָוק ֱא  :ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמחַ ְת ּוְבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדי ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתֹחג ַליֹקָוק ֱא
א  ָׁשלוֹׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְר (טז) ֶהי ַּבָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצוֹת ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעוֹת ּוְבַחג ַהֻּסּכוֹת ְו ֶאת ְּפֵני ְיֹקָוק ֱא

ֶהי ֲאֶׁשר ָנַתן ָל (יז) :ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני ְיֹקָוק ֵריָקם   ס: ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידוֹ ְּכִבְרַּכת ְיֹקָוק ֱא
 

  דברים פרק לא 
  ַוְיַצו ֹמֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות: (י)

  :ְּבָאְזֵניֶהםִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל  ֶהי ַּבָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבָחרְּבבוֹא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראוֹת ֶאת ְּפֵני ְיֹקָוק ֱא (יא)
ֵהי ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו (יב) ֶכם ְוָׁשְמרּו ְוָיְראּו ֶאת ְיֹקָוק ֱא

 ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:
ֵהיֶכם ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַחִּיים ַעל  (יג) א ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת ְיֹקָוק ֱא ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר 

  פָּתּה: ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁש 
  

  בראשית פרק כב 
  ת ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו:ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרָניו ַוֵּיֶל ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח אֶ  (יג)
  :ֵיָרֶאהֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיֹקָוק  ִיְרֶאהק ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ְיֹקוָ  (יד)

  

  ראייה
 תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ב עמוד א 

 ם שאינם משוחררים, החיגר, והסומא,, חוץ מחרש, שוטה, וקטן, וטומטום, ואנדרוגינוס, ונשים, ועבדיהכל חייבין בראייה
מירושלים להר  לעלותנו יכול לרכוב על כתפיו של אביו וכל שאי -ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. איזהו קטן  והזקן, והחולה,

 שלש רגליםלעלות מירושלים להר הבית, שנאמר אומרים: כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ו ה". ובש"הבית, דברי ב

  הראייה מעה כסף, והחגיגה שתי כסף.  אומרים: ה"הראייה שתי כסף, והחגיגה מעה כסף. וב אומרים: ש". ב)שמות כ"ג(
  

  דף ב עמוד א רש"י מסכת חגיגה
  .שצריכים להתראות בעזרה ברגל(שמות כג),  במצות ראיית כל זכורך -הכל חייבין בראייה 

  

  רש"י מסכת חגיגה דף ד עמוד ב 
, טמא אינו (חייב) בביאה, שאינו יכול ליכנס אין חייבין לשלוח עולות ראיותיהן על ידי שליח -פטורים מן הראיה 

  ונכרתה (במדבר יט).למקדש, דכתיב [את משכן] ה' טמא 
  

  תוספות מסכת חגיגה דף ב עמוד א 
והקשה הר"ר אלחנן דהא תני בסמוך ב"ש אומרים הראייה במצות יראה כל זכורך  פירש רש"י - הכל חייבין בראייה

בשלמא טמא דכתיב (דברים יב)  ותו תניא בגמרא הערל וטמא פטורין מן הראייה שתי כסף משמע דבקרבן מיירי
ועוד אמרינן בירושלמי ריש מכילתין בד"א בראיית קרבן אבל בראיית פנים שישנו בביאה ישנו בהבאה  ובאת שמה כל

רבי יוסי אומר שלש מצות נצטוו ישראל  ותו תניא בגמראהאנשים והנשים והטף בעזרה הכל חייבין כמו בהקהל 
 משמע דסתם ראייה בקרבן מייריל בעלייתן לרגל ראייה ושמחה וחגיגה יש בראייה שאין בשתיהן שהראייה כולה כלי

ולפטורא  ע"כ נראה לר"ת דמתני' מיירי בקרבן ובעזרה ורש"י דנקט בראיית פנים בעזרה נקט חדא דמשמע תרי
וגם יש ליישב דמתני' משמע ליה דבראיית דכולהו אתא דאף בראיית פנים בעזרה פטירי וכל שכן בראיית פנים בקרבן 

זהו קטן כל שאין יכול לילך כו' משמע דבקטן דאיירי ביה קאמר אלמא בראיית פנים דקתני בסמוך איפנים נמי איירי 
ומיהו שיטת הירושלמי לא יתכן לפי שיטת שמעתתא שלנו מפני דברים הרבה בעזרה איירי שאינו יכול לילך לשם 

מינא נילף ראיה ואף על גב דאמרינן לקמן ס"ד א דהתם יליף מהקהל לחיוב ואנן לא ילפינן מיניה רק לפטור דחרש
ראיה מהקהל מה להלן נשים חייבות כו' מ"מ מהתם שמעינן דלפי האמת דלא ילפינן מהקהל לחיוב ועוד היכי מחייבינן 

נשים בראיית פנים בעזרה מראייה דהקהל דהא ולא יראו הוא דמוקמינן לקמן בראיית פנים לקרבן וממעטינן נשים 
.) מאן אייתי' אמו דמחייב' בשמחה אייתיה ולא קאמר דמחייבא בראיית עזרה מזכורך ועוד קשיא ליה דאמרינן לקמן (דף ו

משמע דפטורה ועוד בגמרא דקאמר שפטורה מראייה וחייבת בשמחה לפי שיטת הירושלמי הוה מצי למימר שחייבת 
  בראיית עזרה אלא ודאי כולי שמעתין מוכח דפטירי בכולי ראייה כדפרישית.
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  תוספות מסכת ערכין דף ב עמוד ב 
חייבין בראיית פני עזרה אבל בירושלמי אמרי עלה הדא דאיתא (דף ב.) פ"ה במס' חגיגה  - הכל חייבין בראייה

דודאי דלא  ואינה אלא אסמכתא בעלמאדכתיב הקהל הנשים והטף  בקרבן אבל בראיית פנים בעזרה אפי' טף חייבין
] דתנן התם מיירי(אמרינן) [ אלא ודאי נראה דאף בראיית פנים בקרבןשים מזכורך דומיא דהקהל הוא דממעטי' התם נ

  בסמוך הראייה שתי כסף.
 

  יראה יראה
  רש"י מסכת חגיגה דף ב עמוד א 

, דמשמע שהאדם רואה את השכינהכל זכורך את פני האדון [יראה] כתיב, וקרינן יראה, -יראה יראה  (ב)
  , הקיש הכתוב ראייתך לראייתו.שהאדון בא לראותךמשמע כל זכורך את פני האדון 

  כך הוא בא ליראות ממך. -לראותך (ג)כדרך שבא 
  בשתי עיניו של אדם. -כאן ליראות מן האדם  -אף  בשתי עיניו. -מה לראותך 

  
  מסכת חגיגה דף ב עמוד א הגהות הב"ח

 :כלהשכינה ׳ווכ זכורך כל,וקרינן בכתייראה ד״ה(ב) 
 :האדם מןאב אף עיניו שתיבמהאב אוה כךאבש כדרך ד״ה (ג)
  

  תוספות מסכת חגיגה דף ב עמוד א 
 (ל)כדרך שבא הקדוש ברוך הוא לראותך דהיינו בשתי עיניו אף אתה בא  פרש"י - יראה יראה כדרך שבא לראות

מסורת קודם  ולא יתכן לר"ת דהא לא שייך ביאה גבי שכינה שבכל מקום הוא ועוד דדרישלראותו בשתי עיניך 
אדרבה היו לנו לדרוש המקרא קודם ע"כ גריס ר"ת יראה יראה מה לראות בשתי עיניו שאדם בא להתראות לפני 

ולא דמי לעובד ועבד (פסחים דף כו:) דדרשינהו  המקום בשתי עיניו של מקום אף האדם בא לראות המקום בשתי עיניו
  כל חדא חלוק מחבריה.תרוייהו מקרא ומסורת דהכא כי הדדי נינהו אבל התם 

  
  מסכת חגיגה דף ב עמוד א הגהות הב"ח

 יתכן ולא עיניך שתיב ותאו רואה אתה אף עיניו בשתי אותך רואה הוא מה לו ליראות אב התאד"ה יראה וכו' אף  (ל)
 ה) מ(בס"א  ר״ת גריס ע״כ ׳ווכ
 

  מסכת ערכין דף ב עמוד ב  רבינו גרשום
 לעד כרוז ישתבח[ עיניו בשתי הוא רגלים לעולי ואהר שהוא הוא ברוך ושדהק) את( לראות הבא מהוקרינן...

 אשר יראה ה׳ ההוא המקום שם אברהם ויקרא מהכא אמריד ואיכא: עינים' בב יחזו ליראות שבאין אותן אף] ולנצח
 'בב ותלרא מה ידאמר ואיכא :שם יןלבא ויראה שם הבאים ואת המקום את יראה כלומר יראה ה׳ בהר היום יאמר
   :עיניו ב'ב ראותיל הבא אף הכהן עיני מראה לכל דכתיב הנגעים את רואה שאינו מעיניו 'בא שסומא] כהן[ היינו עיניו

  


