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המחלוקת על הסמיכה – על מחלוקת וסמכות

יובל פרנקל

מאמר זה עוסק במחלוקת ארוכת השנים המופיעה במשנה, חגיגה ב, ג – המחלוקת על הסמיכה. 

לאור ניתוח עיצובה הספרותי של מחלוקת זו ובחינתה אל מול התוספתא, נבחן במאמר תפקודו 

של תיאור המחלוקת במשנה כסיפור מכונן של מוסד המחלוקת התנאי; מוסד זה מעוצב במשנה 

כמוסד הכרחי ומובנה המשמר אי הכרעה. בהמשך בוחן המאמר סיפור המובא בתלמוד הבבלי על 

משנה זו, הסיפור על יהודה בן טבאי והעד הזומם, ומראה כיצד האיר הבבלי, באמצעות סיפור 

במשנת  המאמר  דן  האחרון  בחלקו  התנאי.  הדין  בבית  והדיון  המחלוקת  של  נחיצותם  את  זה, 

המשניות  שתי  ואת  זו  מחלוקת  ובוחן  חגיגה,  במסכת  הרחב  בהקשרה  הסמיכה  על  המחלוקת 

הקודמות לה במסכת כחטיבה אחת, העוסקת מזוויות שונות בנושא ההתגלות האלוהית והסמכות 

האנושית.
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The Hand-Leaning Controversy:  
Controversy and Authority

Yuval Fraenkel

This article addresses the long-standing dispute in tractate Hagigah 2:3 
regarding leaning of hands upon the sacrifice on festivals. Based on 
analysis of the literary structure of this controversy and on comparison 
of the Mishnah to its Toseftah parallel, I argue that the mishnaic account 
serves as a foundational narrative for the tannaitic institution of halakhic 
controversy. The mishnah presents this institution as a necessary structural 
feature of the halakhic system, designed to preserve indeterminacy. The 
article continues by examining a narrative cited by the Talmud Bavli 
regarding this mishnah, the story of Yehudah ben Tabbai and the false 
witness, demonstrating how the Bavli deploys this narrative to establish 
the necessity of controversy and deliberation in the tannaitic court of 
law. In its final section the article discusses the mishnah of ‘leaning of 
hands controversy’ in its broader context in tractate Hagigah. Reading this 
mishnah and the two preceding mishnahs as one literary unit, I address the 
topic of divine revelation and human authority from different perspectives.




