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   .ז" ט�ד חגיגה

  ?מה הדברי	 שנאמרו בשדי	 ומה בבני אד	

  

  בבני אד	  בשדי	  

 במה דומי	 לבהמה במה דומי	 למלאכי	 במה דומי	 לבני אד	 במה דומי	 למלאכי	  

  אוכלי� ושותי�  יש לה	 דעת  אוכלי� ושותי�  יש לה	 כנפי	 .א

טסי� מסו� העול	  .ב
  ועד סופו

 מהלכי�   פרי� ורבי�
  הבקומה זקופ

  ופרי� ורבי�

 מה שעתיד שומעי� .ג
אחר הפרגודמ להיות

1
 

מתי	
2

 רי	 דבמ  
  דשובלשו� הק

  מוציאי� רעי

  

ט"הא	 מותר לסמו� על הקרב� ביו
3

  ?ומי מהתנאי	 היה נשיא ומי אב בית די�, 

  

  האומר לסמו�  האומר שלא לסמו�  

   אב בית די�� יוס� ב� יוחנ�   נשיא� יוס� ב� יועזר  לזוג הראשו�

   אב בית די�� ניתאי הארבלי   נשיא� יהושע ב� פרחיה  וג השנילז

  לזוג    אב בית די�� שמעו� ב� שטח   נשיא� יהודה ב� טבאי  מ משנתנו"לר
   נשיא� שמעו� ב� שטח   אב בית די�� יהודה ב� טבאי  לחכמי	  השלישי

   נשיא� שמעיה   אב בית די�� אבטליו�  לזוג הרביעי

   נשיא� הלל  בית די� אב � שמאי  לזוג החמישי

  

  :חגיגה ד� טז

  ?הא	 נשי	 סומכות

  

  כיצד סומכות  הא	 סומכות  

  ����  כ"אינ� סומכות מגזה  לתנא קמא

בהנחת ידי	 בנחת ולא בכל כח�  אינ� חייבות אבל רשות הוא לה�  שמעו�' יוסי ור' לר
4

  

  

                                                           

1
 אבל לא דברי	 �ובשמיעה זו אפשר לדעת רק את הדברי	 שעתידי	 להיות בזמ� קרוב  

 .העתידיי	 לזמ� מרובה
2

  .דהוה מצי למנות נמי ג	 שה	 ישני	 ומוציאי	 רעי כבני אד	, )ה כבני"בד(' כתבו התוס 
3

א ובמעשה זה הו,  בכל כחוומצות סמיכה היא להניח את שתי ידיו על ראש הקרב� ולהשע� עלי 
. ט"ונחלקו התנאי	 דלהל� הא	 מותר לסמו� ביו, ט"וי שהוא דבר האסור ב�משתמש בבהמה 

ל דנחלקו בשלמי חובה הא	 יש בה	 "יהודה דס' יוסי בר' הובאה דעת ר) 'בסו� עמוד ב(' בגמ
  .ד זה"פ משנתנו אינה כמ"ועכ, מצות סמיכה או לא

4
א	 יסמכו , ולא בנות ישראל" ישראלבני " דנתמעטו מקרא ד� דכיו� שאי� לה	 חיוב סמיכה 

 �, כגו� שהיתה בהמה שלה	(ורק משו	 לעשות לה	 נחת רוח , כדי� הרי שה	 משתמשות בקרב�
 . אבל לא יותרשירגישו כאילו ה	 מקיימות מצוה התירו לה� לעשות כעי� סמיכה) ה לעשות"תוד


