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ּלֹוֵמד ּוְמַלֵמד ָבעֹוָלם  :ג(רי)מנורת המאור  ַהזֶׁה ְמַבָכה ְוַהּתֹוָרה שֶׁ
ָהָיה  ָחד שֶׁ יד אֶׁ ה ְבָחסִּ ְדַרש ַּתְנחּוָמא: ַמֲעשֶׁ יָנן ְבמִּ ְדָגְרסִּ ָעָליו, כִּ
יָגה. ְוָהָיה ְמַהֵפְך  ת ֲחגִּ כֶׁ ָחד ְוָהָיה ָלֵמד בֹו ְבַמסֶׁ ְתַיֵחד ְבָמקֹום אֶׁ מִּ

ָּלַמד אֹוָתּה ֵהיֵטב ְוָהיְ  ים, ַעד שֶׁ ָתה ְשגּוָרה ָבּה ּוְמַהְדָרּה ַכָמה ְפָעמִּ
ן ַהַּתְלמּוד ְוָהָיה שֹוגֶׁה ָבּה  ת מִּ רֶׁ ְכָּתא ַאחֶׁ יו ְוֹלא ָהָיה יֹוֵדַע ַמסֶׁ ְבפִּ
ן ָהעֹוָלם, ָהָיה ְבֵביתֹו ְלַבּדֹו ְוֹלא ָהָיה שּום  ְפַטר מִּ נִּ ָכל ָיָמיו. ֵכיָון שֶׁ

ָשה ַאַחת ְוָעְמָדה לְ  יָרתֹו. ָבָאה ְּדמּות אִּ יָמה ָאָדם יֹוֵדַע ְפטִּ ָפָניו ְוֵהרִּ
ְתַקְבצּו  ר נִּ ה ַאְנָחָתּה ְוַצֲעָקָתּה, ַעד ֲאשֶׁ ְסֵפד ַוַּתְרבֶׁ י ּומִּ ְבכִּ קֹוָלּה בִּ
ת ֲארֹונֹו  ְברּוהּו ְוַכְבדּו אֶׁ יד ַהזֶׁה ְוקִּ ָחסִּ ְפּדּו לֶׁ ם: סִּ ר ָלהֶׁ ָהמֹון ַוֹּתאמֶׁ הֶׁ

י כָ  ְבַדנִּ זֶׁה כִּ ְזכּו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא, שֶׁ י ֲעזּוָבה ְותִּ יתִּ ל ָיָמיו ְוֹלא ָהיִּ
ָמּה ְוָעשּו ָעָליו  ים ְוָיְשבּו עִּ ְתַקְבצּו ָכל ַהָנשִּ ָיד נִּ ְוֹלא ְשכּוָחה. מִּ
יָכיו ְוָכל ָצְרֵכי  ְתַעְסקּו ְבַתְכרִּ ים הִּ ְסֵפד ָגדֹול ְוָעצּום ְוָהֲאָנשִּ מִּ

ת. ְקבּוָרתֹו ְוָקְברּו אֹותֹו ְבָכבֹוד ָגדֹול. ְואֹותָ  קֶׁ ָשה בֹוָכה ְוצֹועֶׁ ּה אִּ

ְקַבר אֹותֹו  נִּ י. ֵכיָון שֶׁ יָגה ְשמִּ ם: ֲחגִּ ָאְמרּו ָלּה: ַמה ְשֵמְך: ָאְמָרה ָלהֶׁ
יָגה  ת ֲחגִּ כֶׁ ַמסֶׁ ָיד ָיְדעּו שֶׁ ן. מִּ ן ָהַעיִּ ָשה מִּ ְלָמה אֹוָתּה ָהאִּ עֶׁ יד נֶׁ ָחסִּ

ָשה ּוָבָא ם ְבצּוַרת אִּ ְרֵאית ָלהֶׁ נִּ ְסֹפד ָהְיָתה, שֶׁ יָרתֹו לִּ ְשַעת ְפטִּ ה בִּ
יד ְושֹוֵקד  ָהָיה שֹונֶׁה אֹוָתּה ָּתמִּ ְבכֹותֹו ּוְלָקְברֹו ְבָכבֹוד, ַעל שֶׁ לֹו ְולִּ
ָּלא  ֹּלא ָלַמד אֶׁ יד זֶׁה שֶׁ ה ָחסִּ ר: ּומֶׁ ים ַקל ַוֹחמֶׁ ְלֹמד ָבּה. ַוֲהֹלא ְּדָברִּ לִּ

ְלַבד, ָכְך, ַהּלֹוֵמד ּתֹורָ  ְכָּתא ַאַחת בִּ ים ַמסֶׁ ה ַהְרֵבה ּוְמַלְמָדּה ַלֲאֵחרִּ
ים ַהְרֵבה ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ידִּ יד ַּתְלמִּ  .ּוַמֲעמִּ

ָחד,  ד()פרק יובספר קב הישר  יד אֶׁ ה ְבָחסִּ ּובֹוא ּוְרֵאה ֵמַהַמֲעשֶׁ
ר, ַרק ְגמָ  ְכָפר ָקָטן, ְוֹלא ָהָיה לֹו שּום ֵספֶׁ ָהָיה ָּדר בִּ ל שֶׁ ָרא ַאַחת שֶׁ

ת  כֶׁ יד עֹוֵסק ְבַמסֶׁ ָחסִּ ל אֹותֹו הֶׁ יָגה, ְוָהָיה ָכל ָיָמיו שֶׁ ת ֲחגִּ כֶׁ ַמסֶׁ
ְתַלְבָשה אֹותֹו  ים ְמֹאד. ּוְלַבסֹוף קֹוֵדם מֹותֹו, נִּ יך ָימִּ ֱארִּ יָגה. ְוהֶׁ ֲחגִּ
יאּו ֵהבִּ ָשה, ְוָהְלָכה ְלָפָניו ַאַחר מֹותֹו, ַעד שֶׁ ְדמּות אִּ ת בִּ כֶׁ  ַהַמסֶׁ

ן. יד ְלַגן ֵעדֶׁ ָחסִּ ְלאֹותֹו הֶׁ
 
 

 מצוות ראיה כוללת: א( להיראות בעזרה ב( להביא קרבן עולת ראיה
ה ָכל  יזשמות כג,  ים ַבָשָנה ֵיָראֶׁ ל ְפֵני ָהָאֹדן  ָשֹלש ְפָעמִּ  ':הְזכּוְרָך אֶׁ
ה ָכל זְ   כגשמות לד,  ים ַבָשָנה ֵיָראֶׁ ת ְפֵני ָהָאֹדן ָשֹלש ְפָעמִּ ְשָרֵאלקֵ ֱאֹל 'הכּוְרָך אֶׁ  :י יִּ
ים ַבָשָנה ֵיָראֶׁ   טזדברים טז,  ת ְפֵני ָשלֹוש ְפָעמִּ ְבָחרקֶׁ ֱאֹל 'הה ָכל ְזכּוְרָך אֶׁ ר יִּ ְבַחג ַהַמּצֹות ּוְבַחג ַהָשֻבעֹות ּוְבַחג  ,יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ

ת ְפֵני  ,ַהֻסכֹות ה אֶׁ  :ֵריָקם 'הְוֹלא ֵיָראֶׁ
 :ְוֹלא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם לד, כ –שמות כג, טו 

 

 ספר החינוך
אמרו זכרונם לברכה במסכת חגיגה )י:( שלוש מצוות : מצוה פח

לפי  משרשי מצוה זו. ⬧נצטוו ישראל ברגל: חגיגה, ראיה, שמחה
שאינו בדין לבוא בידים ריקניות לפניו ברוך הוא. ואף על פי 
שהאמת כי אינו צריך דבר מידינו כמו שכתוב אם ארעב לא 
אומר לך, אף על פי כן בדמיון מחשבתינו אנחנו רואים כאילו 
נעמד לפניו. והאמת שהנפשות קרובות אל הטוב במקום ההוא 

ליהם שם. ועל כן ואור פני מלך נוגה ע ,יותר משאר מקומות
ראוי לנו לעשות מעשה הקרבן בעת ההיא, כי בפעולת הקרבן 
נתכן לקבלת הטובה ותתעלה נפשותינו מעלה מעלה, כמו 

 שנכתב בעזרת השם.

משרשי המצוה למען ייראו כל ישראל ויתנו אל : מצוה תפט
לבם בפעולת הקורבן המעורר הלבבות כי כולם מקטנם ועד 

עם קדוש ונבחר, נוצרי עדותו, סגולת גדולם חלק השם ונחלתו, 
כל העמים אשר תחת כל השמים, לשמור חוקיו ולקיים דתו. 
על כן יבואו שלוש פעמים בשנה בית השם, והוא באמרם על 
דרך משל: "הננו לאל לעבדים, נכנסים ובאים בצל קורתו, 
ובחזקתו סמוכים לעד לעולם באהבתו וביראתו, וזר לא יבוא 

לבדנו בני ביתו". ועם המעשה הזה תתעורר בתוכנו כי אנחנו 
דעתנו ונכניס בלבנו מוראו ונקבע ברעיוננו אהבתו ונזכה לקבל 

 חסדו וברכתו.

 

 שלש המצוות שנצטוו ישראל ברגל: ⬧

ם ֹאתֹו ַחג לַ  (יד)שמות יב, כדכתיב  :חגיגה •  .ב להביאו פעם בחגיחי'. וקבלו חז"ל דהיינו קרבן חגיגה )שלמים(. הְוַחֹגתֶׁ

 .ב להביאו פעם בחג כשמתראה פניו בעזרהיחיכנ"ל. להתראות בעזרה ולהביא קרבן ראיה, : ראיה •

אין חיוב להביא מצוה זו מתקיימת ע"י אכילת בשר שלמים כל ימי החג. , ְוָשַמְחָּת ְבַחגֶָׁך: כדכתיב )דברים טז, יד( שמחה •
 מביא שלמי שמחה.אז שלמי שמחה, רק אם אין לו שאר בשר שלמים 

 

 רמב"ם בהקדמת פירוש המשניות
שעניינה בחובת שלוש רגלים, והניחה לאחרונה בשביל שאינו  מסכת חגיגהחתם העניין ב

 ך:הזכרים כמו שנאמר יראה כל זכורעניין כללי, בשביל שאינו חובה אלא על 

ועכשיו שאין בהמ"ק קיים אין יוצאין ידי חובת שמחה אלא ביין שנאמר ויין 
 ,אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו כיון שאין לנו בשר שלמים ,ישמח לבב אנוש

 . )ביאור הלכה תקכט(.ומ"מ מצוה יש גם באכילת בשר כיון שנאמר בו שמחה


