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תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר. 

 

 דף טז 

 

 וירד בשלום רבי עקיבא עלה בשלום 

נכנס בפרדס   בדף י"ד נתבאר, שרבי עקיבא 

וזאת על ידי שהבין היכן מקום  ויצא בשלום,  

כמו שהציצו   ונזהר שלא להציץ בו ,  השכינה

כמו   טעה,  לא  וגם  זומא.  ובן  עזאי  בן  בו 

היכן    כיצד ידעביארו החכמים  ו שטעה אחר.  

 להיזהר בו.  מקום שכינה

דרש ,  יוחנן רבה בר בר חנה אמר רבי  לדברי  

ֹּאַמר  ",  זאת מהכתוב ִעיר    ה'ַוי ִמשֵּׂ ַרח  ְוזָּ א  בָּ ִמִסיַני 

ן   ארָּ ַהר פָּ מֹו הֹוִפיַע מֵּׂ ִמיִמינֹו  ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש  לָּ

מֹו לָּ ת  דָּ ׁש  אֵּׂ )אשדת  ל"ג "  אות כלומר,  ב'(,    דברים 

  .הוא ברבבה שלו 

דֹוִדי  ",  מהכתוב, דרש זאת  רבי אבהו לדברי  ו 

דֹום   ְואָּ ֵמְרָבָבהַצח  י'(,  "  ָדגּול  ה'  כלומר, )שה"ש 

 . דוגמא הוא ברבבה שלו 

ִכי  ",  מהכתוב, דרש זאת  ריש לקישלדברי  ו 

ֱאל  ְוַעל  אּו  ִנְקרָּ ַהקֶֹּדׁש  ִעיר  כּו  קֵּׂ מֵּׂ ִנְסמָּ ל  אֵּׂ ִיְשרָּ  ה' י 

ְׁשמֹו  מ"ח )"  ְצָבאֹות  אדון כלומר,      ב'(,  ישעיהו 

  .הוא בצבא שלו 

יוחנן לדברי  ו  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  , רבי 

י  ",  מהכתובדרש זאת   ר ִלְפנֵּׂ הָּ ַמְדתָּ בָּ א ְועָּ ֹּאֶמר צֵּׂ ַוי

ִרים  ֹעֵבר    ה' ְוִהֵנה    ה' הָּ ק  רֵּׂ ְמפָּ ק  זָּ ְוחָּ ה  ְגדֹולָּ ְורּוַח 

י   ִלְפנֵּׂ ִעים  ְסלָּ ר  ָברּוַח    ה'ּוְמַׁשבֵּׂ רּוַח    ה'לֹא  הָּ ְוַאַחר 

ַרעַ ה'.  לֹא ָבַרַעׁש  ַרַעׁש   ׁש  ְוַאַחר הָּ לֹא ָבֵאׁש  ׁש אֵּׂ

ׁש    ה' אֵּׂ   מלכים א' י"ט )"  קֹול ְדָמָמה ַדָקהְוַאַחר הָּ

   .הנה ה' עובראז ו  י"ב(-י"א

 

 ששה דברים נאמרו בשדים 

  : כמלאכי השרתדברים השדים שלשה ב

  .כמלאכי השרתיש להם כנפים . א

סופו    םטסי.  ב ועד  העולם  כמלאכי  מסוף 

  .השרת

, מה שעתיד להיות כמלאכי השרת  םיודעי.  ג

הפרגוד  םשומעי  כלומר כמלאכי    ,מאחורי 

  .השרת

   :כבני אדםדברים השדים שלשה בו 

  .כבני אדם םושותי םאוכלי. א

  .כבני אדם םורבי םפרי. ב

   .כבני אדםמתים . ג

 

 ששה דברים נאמרו בבני אדם 

  :כמלאכי השרתדברים בני אדם שלשה ב

  .כמלאכי השרתיש להם דעת . א

   .כמלאכי השרתבקומה זקופה  םמהלכי. ב

 .כמלאכי השרתמספרים בלשון הקדש . ג

  :כבהמהדברים בני אדם שלשה וב

   .כבהמה םושותי םאוכלי. א

  .כבהמה םורבי םפרי. ב

   .כבהמהרעי  םמוציאי. ג

 

 מה לפנים 

ש לכך  לשאולהטעם  נכתב   אין  לפנים,  מה 

 . י"אלעיל בסוף דף 

 

 כל שלא חס על כבוד קונו 

רתוי לו כאילו לא  כל שלא חס על כבוד קונו, 

, כלומר טוב ויפה היה לו, אם לא  בא לעולם

 בא לעולם. ואלו הם: 

שנאמר  .  זה המסתכל בקשת,  לדעת רבי אבא

ן ְביֹום ַהֶגֶׁשם    ְכַמְרֵאה ַהֶקֶׁשת",  בה נָּ ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶבעָּ

ִביב    ֵכן ַמְרֵאה ַהֹנַגה  הּוא ַמְרֵאה ְדמּות ְכבֹוד  סָּ

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 
 דף טז    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ר ה'  ֶאְׁשַמע קֹול ְמַדבֵּׂ ַני וָּ ֶאפֹּל ַעל פָּ ֶאְרֶאה וָּ  ". וָּ

יוסף רב  בסתר,  ולדעת  עבירה  העובר  .  זה 

, כל העובר עבירה בסתר, רבי יצחקוכמאמר 

רגלי   דוחק  שלו    ,שכינהכאילו  שבמעשה 

במקום סתר  ,  כאומרשעושה בסתר, הרי הוא  

, ובכך הרי הוא כדוחק זה אין שכינה רואה

בארץ.   שהן  ַמר  "   ,שנאמררגליה  אָּ   ה'כֹּה 

י   ֶרץ ֲהדֹּם ַרְגלָּ אָּ ַמִים ִכְסִאי ְוהָּ י ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר  ַהשָּ אֵּׂ

ִתי קֹום ְמנּוחָּ י ֶזה מָּ  א'(.   ישעיהו ס"ו" )ִתְבנּו ִלי ְואֵּׂ

 

 עבירה בסתר 

הוא   הרי  בסתר,  עבירה  שהעובר  נתבאר, 

כדוחק רגלי שכינה, ואינו חס על כבוד קונו, 

 .טוב היה לו אם לא היה בא לעולםו

במי שיש בידו לכוף והדברים הללו אמורים,  

יצרו   יחטא,  את  חוטאשלא  כן  פי  על  , ואף 

 ואין רואים.וסומך על כך שחוטא בסתר 

ואין בידו לכוף  ,  עליו אבל מי שיצרו מתגבר  

יצרו  בסתר,  את  שיחטא  יחלל  ,  מוטב  ולא 

 .  שם שמים ברבים

הזקןוכמאמר   אלעא  אדם  ,  רבי  רואה  אם 

עליו מתגבר  שאין    ,שיצרו  למקום  ילך 

שחורי  ,אותו  םמכירי ויתעטף ם,  וילבש 

ואל יחלל שם    ,ויעשה מה שלבו חפץ ם,  שחורי

 .שמים בפרהסיא

  

 כהות כל המסתכל בשלשה דברים עיניו 

נחמני   ברבי  יהודה  רבי  של דרש  מתורגמנו 

לקיש דברים,  ריש  בשלשה  המסתכל    , כל 

כהות בהם   עיניו  שיש  בדברים  מסתכל  כי 

 מהשראת השכינה. אלו הם. 

  .קשת. א

בה ַהֶקֶׁשת  ",  שנאמר  ה  ן  ְכַמְראֵּׂ נָּ ֶבעָּ ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר 

ַהֶגֶׁשם   ַהנַֹּגּה  ְביֹום  ה  ַמְראֵּׂ ן  ִביב  כֵּׂ ַמְרֵאה סָּ הּוא 

ְכבֹוד   קֹול    ה'ְדמּות  ֶאְׁשַמע  וָּ ַני  פָּ ַעל  ֶאפֹּל  וָּ ֶאְרֶאה  וָּ

ר  ".ְמַדבֵּׂ

  .נשיא ה. ב

ֹּאֶמר  "  ,שנאמר בו  ַע ִבן    ה'ַוי ֶאל מֶֹּׁשה ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻׁ

יו לָּ ַמְכתָּ ֶאת יְָּדָך עָּ ְוָנַתָתה ...    נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח בֹו ְוסָּ

ָעָליו  ל  ֵמהֹוְדָך  אֵּׂ ִיְשרָּ י  ְבנֵּׂ ֲעַדת  ל  כָּ ִיְׁשְמעּו  "  ְלַמַען 

 כ'(-י"ח  במדבר כ"ז)

המקדש  .  ג שבית  בזמן  בכהנים  המסתכל 

   .קיים

ד  םעומדי  שהיו  את    םומברכי  ,םוכנעל 

המפורש בשם  על  ו  ,ישראל  שורה  השכינה 

 .קשרי אצבעותיהם

 

 יאמר לך יצר הרע חטא אם 

 בו מוחל אל תאמן דוש ברוך הוא והק

מתורגמניה   נחמני  ברבי  יהודה  רבי  דרש 

לקיש הרע,  דריש  יצר  לך  יאמר  חטוא   ,אם 

הוא  והק ברוך  תאמן  ,מוחל דוש  בו.   אל 

ז' )  שנאמר "ה'(  מיכה  ְבֵרעַ ַאל  ,  הוא  "  ַתֲאִמינּו 

" ַאל ִתְבְטחּו ְבַאּלּוף" ,האומר לך חטאיצר הרע  

הוא הקדוש ברוך הוא שאתה אומר שהוא ימחול  

י ִפיָך, "לך יֶקָך ְׁשמֹּר ִפְתחֵּׂ  ". ִמשֶֹּכֶבת חֵּׂ

, מבואר בכתוב,  הוא יצר הרע  ֵרעַ וענין זה ש

ֹּאֶמר    ה' ַויַָּרח  ",  שנאמר יַח ַהִניחַֹּח ַוי ֶאל ִלבֹו    ה' ֶאת רֵּׂ

ם   דָּ אָּ ה ַבֲעבּור הָּ מָּ ֲאדָּ ל עֹוד ֶאת הָּ ֹּא אִֹּסף ְלַקלֵּׂ ִכי ֵיֶצר  ל

ל ַחי    ֵלב ָהָאָדם ַרע  ֹּא אִֹּסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת כָּ יו ְול ִמְנעֻׁרָּ

ִשיִתי    כ"א( בראשית ח' " )ַכֲאֶׁשר עָּ

שו זה  הוא ענין  ברוך  הקדוש  הוא    אלוף 

את ִלי  ",  שנאמראר בכתוב,  מבו רָּ ה קָּ ַעתָּ ֲהלֹוא מֵּׂ

ִבי     ד'(. ירמיהו ג')" ַאּלּוף ְנֻעַרי ָאָתהאָּ

 

 מי מעיד

, יענש על חטאו, ולא העובר עבירה בסתרגם  

לו. ולא יאמר מי מעיד בי, כי   הרבה  ימחלו 

 . עדים יש בדבר

של אדם  אבני ביתו וקורות ביתו  יש אומרים,  

מעידי ב')  שנאמר,  בו  םהם  ִכי "  ,י"א(  חבקוק 
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ֵמֵעץ  "  עץהיא חתיכת  "  ֶאֶבן ִמִקיר ִתְזָעק ְוָכִפיס

 ".  ַיֲעֶנָנה

אומרים מעידה נשמתו  ,  וחכמים  אדם  של 

ִפְתֵחי  "  ,שנאמר,  בו ְׁשֹמר  ֵחיֶקָך  ִמֹשֶכֶבת 

ששוכבת בחיקו של  והיאיזו ה'(,  מיכה ז' ) " ִפיָך

   .הוי אומר זו נשמה ,אדם

אמרו זריקא  השרת ,  רבי  מלאכי  שני 

, וענין זה ששני  בו  םמעידי  םה  ,אותו   םהמלוי

בכתוב,   מבואר  אותו  מלווים  מלאכים 

"שנאמר ָּלְך,  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ל   ִכי  ְבכָּ ְרָך  ִלְׁשמָּ

ֶכיָך    י"א(. תהלים צ"א)" ְדרָּ

אומרים,  וי אדם  ש  של  ,  בו  םמעידיאבריו 

ֶכם  "  ,שנאמר ין בָּ נִֹּכי ִהַגְדִתי ְוהֹוַׁשְעִתי ְוִהְׁשַמְעִתי ְואֵּׂ אָּ

ר   ם    ְוַאֶתם ֵעַדיזָּ ל  ה'ְנאֻׁ י"ב(,    ישעיהו מ"ג )"  ַוֲאִני אֵּׂ

 כלומר אתם עצמכם תעידו עליכם. 

 

 סמיכה ביום טוב 

מחלוקת ראשונה שהיתה בין חכמי ישראל,  

חגיגה שמביאים  בענין סמיכת שלמי  היתה 

 ביום טוב. 

אחדשכן   שיסמכו ,  מצד  מהתורה  מצווה 

ר ֶאל , "שנאמר,  בעלים ידיהם על קרבנם ַדבֵּׂ

ל   אֵּׂ ִיְשרָּ י  ָהֹעָלה  ...ְבנֵּׂ רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  "  ְוָסַמְך 

 ד'(.  -ב' ויקרא א' )

שני הלא  ומצד  להשתמש  ,  חכמים  אסרו 

טוב ביום  חיים  נחשב בבעלי  והסומך   ,

 משתמש בבעלי חיים. 

נחלק דורות  חמישה  ואב ובמשך  הנשיא  ו 

  האם סומכים על הקרבן ביום טוב ,  בית דין 

לקיים מצוות סמיכה, או שאין סומכים שלא 

 לעבור על האיסור להשתמש בבעלי חיים.  

 אב בית דין  נשיא 

 לסמוך  יוסף בן יוחנן לא לסמוך  יוסי בן יועזר 

יהושע בן  
 לא לסמוך  פרחיה

ניתאי  
 לסמוך  הארבלי 

יהודה בן 
 לא לסמוך  טבאי 

שמעון בן  
 לסמוך  שטח  

 לא לסמוך  אבטליון  לסמוך  שמעיה 

 לא לסמוך  שמאי  לסמוך  הלל  

ומה שנתבאר, שיהודה בן טבאי היה נשיא, 

ושמעון בן שטח אב בית דין, הוא כדעת רבי  

משנתנו.   דעת  וכן  חולקים    וחכמיםמאיר, 

  ששמעון בן שטח היה נשיא , אומריםעליו, ו

 .ויהודה בן טבאי אב בית דין 

 

 " ַוֲעִשיֶתם לֹו ַכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעשֹות ְלָאִחיו "

ַלֲעשֹות "הכתוב   ַמם  זָּ ַכֲאֶׁשר  לֹו  ַוֲעִשיֶתם 

ִחיו י"ט(  "  ְלאָּ י"ט  ש)דברים  העידו מלמד,  אם 

,  עדים עדות שקר לחייב אדם בעונש כלשהו 

זוממים נמצאו  מכן  שבאו  ולאחר  ידי  על   ,

במקום   איתם  שהיו  אלה  על  והעידו  עדים 

אחר ואם כן לא יכלו לראות את מה שהעידו. 

זוממים   שנמצאו  העדים  נענשים אותם 

 .באותו עונש שביקשו להעניש את הנידון 

הצדוקים היו אומרים שכן הדין דווקא אם  

הצליחו במה שזממו וכבר נענש הנידון על פי 

, כגון שכבר המיתו אותו בית דין על עדותם

פי עדותם, רק אז אם נמצאו העדים זוממים  

 ממיתים גם אותם.

אלא העדים הזוממים נענשים  ,  ואין הדין כן 

ם נמצאו זוממים לאחר שנגמר דינו של רק א

ַכֲאֶׁשר  בהם "  שנאמר,  הנידון ועדיין לא בוצע

ולא  " כלומר כאשר רצו לעשות  ָזַמם ַלֲעשֹות

 . כאשר הצליחו לעשות

 

 עד זומם שהרג רבי יהודה בן טבאי 

ולאחר  מיתה,  אחד  אדם  חייבו  עדים  שני 

שנהרג,   קודם  דינו,  אחד שנגמר  הוזם 

, והרגו רבי יהודה בן טבאי,  מהעדים בלבד

ָזַמם  "  לקיים את הכתוב  ַוֲעִשיֶתם לֹו ַכֲאֶׁשר 

   )דברים י"ט י"ט(."  ַלֲעשֹות ְלָאִחיו 

אם כלומר נשבע אני,    ,אראה בנחמה  ,אמרו

זומם   עד  של    םמלב  להוציאכדי  לא הרגתי 
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 דף טז    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 םאין העדים זוממי  ,שהיו אומרים  ,צדוקים

 . דוןיעד שיהרג הנ םנהרגי

אם   ,אראה בנחמה  ,אמר לו שמעון בן שטח

אין   ,הרי אמרו חכמיםש  ,לא שפכת דם נקי

.  עד שיזומו שניהם  םנהרגי  םהעדים זוממי

לוקיו מלקותם  אין  שחייב  העידוהו  עד    ,אם 

שניהם משלמי  .שיזומו  עד    םואין  ממון 

   .שיזומו שניהם

ר  עליו  קבל  טבאי  בימיד  בן  שאינו    יהודה 

שטח בן  שמעון  לפני  אלא  הוראה   ,מורה 

 . שאם יטעה ילמדהו

היה  טבאי  בן  שיהודה  מאיר,  רבי  ולדעת 

נשיא, ושמעון בן שטח אב בית דין, מובן מה 

בן טבאי שלא בפני  יהודה  שמתחילה הורה 

גם שלא שמעון בן שטח, שהרי הנשיא מורה  

בפני אב בית דין, ואחר כך קיבל עליו לפנים 

 משורת הדין, שלא יורה אלא בפניו. 

אבל לדעת חכמים, שיהודה בן טבאי היה אב 

בפני  להורות  לו  אין  הדין  מעיקר  דין,  בית 

שמעון בן שטח, שאב בית דין אינו מורה בפני 

הנשיא, ובאמת גם קודם לכן לא היה מורה  

ק כשלא היה שמעון  בפני שמעון בן שטח. ור

מעשה  ומאותו  מורה,  היה  שם,  שטח  בן 

ואילך קיבל עליו, שכל שלא יהיה שמעון בן 

 שטח בפניו, לא יורה כלל שמא יטעה. 

 

 תשובת שעשה רבי יהודה בן טבאי 

ימיו  ר  כל  טבאי  בישל  בן  היה    ,יהודה 

והיה   שהרג,  של אותו העד  משתטח על קברו 

ו של קול  ,לומר  העם  םוכסבורי  .קולו נשמע

הוא  ,אמר  ,הרוג שלי  למחר    ,תדעו   ,קולי 

 . לא ישמע עוד הקול ,כשאמות

אשי לרב  דרבא  בריה  אחא  רב  אין    ,אמר 

ראיה מהפסקת הקול, שקולו של רבי יהודה  

בן טבאי הוא, כי יתכן שזה קול המת, ועתה 

שקט, כי תבעו לדין, או שפייסו רבי יהודה בן  

 טבאי.

 

 יצא מנחם 

של מבואר   נשיאותו  שבתחילת  במשנתנו, 

הלל, היה מנחם אב בית דין, והוא לא נחלק 

יצא  זמן  ולאחר  הסמיכה.  בענין  הלל  עם 

דין   בית  אב  להיות  שמאי  ונכנס  מנחם, 

הסמיכה.  על  הלל  עם  נחלק  והוא  תחתיו, 

 ונחלקו בגמרא להיכן יצא מנחם.

 . יצא מנחם לתרבות רעה, לדעת אביי

וכן  לעבודת המלךיצא מנחם  ,  ולדעת רבא  .

בברייתא,   המלךשנינו  לעבודת  מנחם  ,  יצא 

 םויצאו עמו שמונים זוגות תלמידים לבושי

 .לבוש בגדי מלכותהוא סיריקון 

 

 לעולם אל תהא שבות קלה בעיניך 

ש דין    נחלקו נתבאר,  בתי  ואבות  הנשיאים 

אם סומכים על שלמי חגיגה שמביאים ביום  

 .טוב

מחלוקתם במספר  ובמסכת ביצה ביארו את  

 אופנים. 

שאם היתה מצווה  ,  לדעה אחת הכל מודים

ואין  ,  סומך אף ביום טוב  ,לסמוך על הקרבן 

חיים,    לחוש בבעלי  שמשתמש  שהרי  לכך 

שלא להשתמש בבעלי חיים הוא   זהאיסור  

שבות   חכמים,  איסור  דוחה  מדברי  ואינו 

 .  מצוות סמיכה מהתורה

כלל.   סמיכהאם יש כאן מצוות  ,  אבל נחלקו 

אלא   יש אומרים שלא נאמרה מצוות סמיכה

ולא   נדבה,  חובהבשלמי  אין  ,  בשלמי  ולכן 

אומרים.  סומכים חובה ,  ויש  בשלמי  שגם 

 . ולכן סומכים, נאמרה מצווה סמיכה

ולדעה אחת הכל מודים שמצווה לסמוך גם  

חובה שלמי  חגיגה.  על  כשלמי    ומחלוקתם, 

שבותהיא,   איסור  דוחה  זו  מצווה   אם 

 . שלא להשתמש בבעלי חייםשאמרו חכמים  
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אמר  ודעת   בר אבא  יוחנן רב שמן  כפי   רבי 

האחרון  אמר,  הביאור  זאת  להודיע  ,  וכדי 

שלעולם לא תהא שבות קלה  ,  שמכאן למדנו 

סמיכה,  בעיניך  אלא    שהרי  אסורה  אינה 

הדור,  שבותמשום   גדולי  בה  אם    ונחלקו 

 .  דוחה אפילו מצוות סמיכה מהתורה

 

 בכל כוחוסמיכה 

יוחנן, טעם הש,  נתבאר רבי  אוסרים  לדברי 

הסומך ש  משום,  לסמוך על הקרבן ביום טוב

ו  הבהמה,  על  בבעלי נשען  להשתמש  אסור 

 ביום טוב. חיים

חמא בר  רמי  למד  על  ,  ומכאן  שהסמיכה 

להיות    הבהמה כוחו צריכה  די ,  בכל  כי אם 

הידים הבהמה    בהנחת  זו   אין ,  בנחתעל 

חיים,   בבעלי  סיבה השתמשות  היתה  ולא 

 .לאסור את הסמיכה

 

 סמיכה בנשים 

 " ַעל בעניין הקרבת העולה נאמר,  יָּדֹו  ַמְך  ְוסָּ

ה   עֹּלָּ הָּ ֹּאׁש  יור לָּ עָּ ר  ְלַכפֵּׂ לֹו  ה  ד'(, ְוִנְרצָּ א'  )ויקרא   " 

ראש  על  ידיהם  סומכים  שהבעלים  ללמד, 

 הקרבן, קודם ההקרבה.

ַדֵבר ֶאל בתחילת העניין, "נאמר  ומתוך כך ש

ִיְשָרֵאל  ב'(,"  ְבֵני  א'  שהפרשה   )ויקרא  משמע 

אנשים הזו, בה נאמר דין סמיכה, נאמרה ל

לנשים על  ,  ולא  מצוות  אינן  נשים  כן  ואם 

 .הסמיכה

קמא תנא  ישראל  ,  לדעת  בני  שרק  מאחר 

בני ישראל סומכים על ,  נצטוו על הסמיכה

 .ובנות ישראל אינן סומכות על קרבנן ,  קרבם

אף על פי שלא  ,  י שמעון ולדעת רבי יוסי ורב

הסמיכה על  הנשים  תרצנה,  נצטוו  , אם 

 . הרשות בידן לסמוך על קרבנן 

[,  כך שמו]סח לי אבא אלעזר  ,  אמר רבי יוסיו

שלמים זבחי  של  עגל  לנו  היה  אחת  , פעם 

נשים לעזרת  נשים,  והבאנוהו  עליו  ,  וסמכו 

אלא כדי לעשות  ,  לא מפני שסמיכה בנשיםו

 . נחת רוח לנשים

הכחואם   בכל  הסמיכה  היאך ,  אין  מובן 

, לעשות לדעה אחרונה נותנים לנשים לסמוך

על  נצטוו  שלא  פי  על  אף  רוח,  נחת  להן 

אין  הכח,  בכל  הסמיכה  אם  אבל  הסמיכה. 

על  כשיסמכו  שהרי  לסמוך,  לנשים  לתת 

עבודה  כעושות  הן  הרי  הכח,  בכל  הקרבן 

בקדשים, ואין להתיר להן עבודה בקדשים, 

 נחת רוח.  כדי לעשות להן

חמא בר  רמי  דברי  בכל ,  ולפי  שהסמיכה 

לומר,  הכח אחרונה,  צריך  לדעה  ,  שאף 

, כלומר באמת לא התירו לנשים לסמוך כדין 

אלא רק להניח ידיהן על הקרבן  בכל הכח,  

סמיכה,  בנחת יוסי  כעין  רבי  אמר  ולא   .

כעין  אלא  ממש,  הקרבן  על  סמכו  שהנשים 

 סמיכה בלבד עשו, לעשות להן נחת רוח.

 

 השתמשות בצדדים של בעלי חיים 

טעם האוסרים ,  שלדברי רבי יוחנן ,  נתבאר

משום שהסומך ,  לסמוך על הקרבן ביום טוב

הבהמה על  בבעלי נשען  להשתמש  ואסור   ,

 חיים ביום טוב.

פפא רב  למד  להשתמש ,  ומכאן  שכשאסרו 

אסרו להשתמש אף ,  בבעלי חיים ביום טוב

גב  בצידיהם על  אינה  הסמיכה  שהרי   ,

על  אלא  לרכיבה,  העשוי  במקום  הבהמה 

הצואר, מקום שאינו עשוי להשתמש, ואף על 

 פי כן היא נחשבת השתמשות בבעלי חיים. 

אמרו  אשי  לאסור   ,רב  ראיה  מכאן  שאין 

הבהמה,   בצידי  מה השתמשות  כל  כי 

גבה כגבה,  שבגובה  שהראש  דינו  ומאחר   ,

הוא   הרי  הראש,  על  הסומך  גבה,  בגובה 

 ה, ולא כמשתמש בצדדים.כמשתמש עלי
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