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THE END OF THE CHAIN?
Moses ordained Joshua, and Joshua 
ordained his students. This continued 
from generation to generation — until it 
stopped

What happened? What broke the chain 
of tradition? 
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A. The Chain of Tradition

Source 1 Numbers 11:16-17

ה:  אֶמר ה׳ ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ

ִאיׁש  ְבִעים  שִׁ י  ֶאְסָפה־לִּ
ָיַדְעתָּ  ר  ֲאשֶׁ ִישְָׂרֵאל  ְקֵני  ִמזִּ
ְטָריו,  ְושֹׁ ָהָעם  ִזְקֵני  י־ֵהם  כִּ
ֶאל־אֶֹהל  אָֹתם  ְוָלַקְחתָּ 

ְך׃  ם ִעמָּ בּו שָׁ מוֵֹעד, ְוִהְתַיצְּ

ם,  שָׁ ָך  ִעמְּ י  ְרתִּ ְוִדבַּ י  ְוָיַרְדתִּ
ר  ֲאשֶׁ ִמן־ָהרּוַח  י  ְוָאַצְלתִּ
ֲעֵליֶהם,  י  ְושְַׂמתִּ ָעֶליָך 
ָהָעם,  ַמשָּׂא  בְּ ָך  ִאתְּ ְוָנשְׂאּו 

ָך׃ ה ְלַבדֶּ ְולֹא־ִתשָּׂא ַאתָּ

ַקח־ְלָך  ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה׳  אֶמר  ַויֹּ
ִאיׁש   - ן־נּון  בִּ ַע  ֶאת־ְיהוֹשֻׁ
ֶאת־ ְוָסַמְכתָּ  ּבוֹ,  ר־רּוַח  ֲאשֶׁ

ָיְדָך ָעָליו׃ 

ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ה  מֹשֶׁ ַעשׂ  ַויַּ
ַע  ֶאת־ְיהוֹשֻׁ ח  קַּ ַויִּ אֹתוֹ,  ה׳ 
ֵהן  ֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֹּ ַויַּ

ְוִלְפֵני ּכל־ָהֵעָדה. 

הּו,  ְסמְֹך ֶאת־ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצוֵּ ַויִּ
ה׃ ַיד־מֹשֶׁ ר ה׳ בְּ בֶּ ר דִּ ֲאשֶׁ כַּ

ְוֶאָחד  דוֹל  ַהגָּ ין  דִּ ית  בֵּ ֶאָחד 
ין  דִּ ית  בֵּ אוֹ  ה  ְקַטנָּ ַסְנֶהְדִרין 
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ה  לֹשָׁ שְׁ ל  שֶׁ
מּוְך.  י ַהסָּ ֶאָחד ֵמֶהן ָסמּוְך ִמפִּ

ַע  ְיהוֹשֻׁ ָסַמְך  נּו  ַרבֵּ ה  ּומשֶׁ

The L-rd said to Moses: 

“Assemble for Me seventy men of the elders of 
Israel, whom you know to be the people’s elders 
and officers, and you shall take them to the Tent 
of Meeting, and they shall stand there with You.

I will come down and speak with you there, and 
I will increase the spirit that is upon you and 
bestow it upon them. Then they will bear the 
burden of the people with you so that you need 
not bear it alone.”

The L-rd said to Moses, “Take for yourself Joshua 
the son of Nun, a man of spirit, and you shall lay 
your hand upon him.”

Moses did as the L-rd had commanded him, and 
he took Joshua and presented him before Eleazar 
the kohen and before the entire congregation.

He laid his hands upon him and commanded him, 
in accordance with what the L-rd had spoken to 
Moses.

At least one of the members of the High Court, 
Lower Court, or court of three must have 
received semichah (ordination) from a teacher 
who himself had been given semichah.

Our teacher, Moses ordained Joshua by placing 

Source 2 Numbers 27:18, 22-23

Source 3 Maimonides, Mishneh Torah, Laws of the High Court 4:1-3
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כז  )במדבר  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ד  יָּ בַּ
ָעָליו  ָיָדיו  ֶאת  ְסמְֹך  “ַויִּ כג( 
ְבִעים ְזֵקִנים  הּו”. ְוֵכן ַהשִּׁ ַוְיַצוֵּ
ְרָתה  ְושָׁ ְסָמָכם  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ
ְואוָֹתן  ִכיָנה.  שְׁ ֲעֵליֶהן 
ַלֲאֵחִרים  ָסְמכּו  ֵקִנים  ַהזְּ
ְוִנְמְצאּו  ַלֲאֵחִרים,  ַוֲאֵחִרים 
י ִאיׁש ַעד  מּוִכין ִאיׁש ִמפִּ ַהסְּ
ְוַעד  ַע,  ְיהוֹשֻׁ ל  שֶׁ ינוֹ  דִּ ית  בֵּ

נּו. ה ַרבֵּ ל משֶׁ ינוֹ שֶׁ ית דִּ בֵּ

ִמיָכה  ַהסְּ ִהיא  ְוֵכיַצד 
ְיֵדיֶהן  ְסְמכּו  יִּ ְלדוֹרוֹת. לֹא שֶׁ
ּקוִֹרין  א שֶׁ ֵקן, ֶאלָּ ַעל רֹאׁש ַהזָּ
ֲהֵרי  לוֹ:  ְואוְֹמִרים  י,  ַרבִּ לוֹ 
ְרׁשּות  ְלָך  ְוֵיׁש  ָסמּוְך  ַאתְּ 

יֵני ְקָנסוֹת: ָלדּון ֲאִפּלּו דִּ

ִמי  ל  כָּ ָהָיה  ִראׁשוָֹנה,  בָּ
ְלַתְלִמיָדיו.  סוֵֹמְך  ְסָמְך  נִּ שֶׁ
ל  ְלִהלֵּ בוֹד  כָּ ָחְלקּו  ַוֲחָכִמים 
ְיֵהא  א  לֹּ שֶׁ ְוִהְתִקינּו  ֵקן,  ַהזָּ
ְרׁשּות  בִּ א  ֶאלָּ ִנְסָמְך  ָאָדם 

ִשׂיא. ַהנָּ

his hands upon him, as [Numbers 27:23] states: 
“He laid his hands upon him and commanded 
him.” Similarly, Moses ordained the 70 judges 
and the Divine presence rested upon them. 
Those elders ordained others, and the others 
still others in later generations. Thus, those 
who are ordained extend back to the court of 
Joshua, and to the court of Moses.

How is the practice of semichah practiced for 
all time? The person conveying ordination does 
not rest his hands on the elder’s head. Instead, 
he is addressed by the title of Rabbi and is told: 
“You are ordained and you have the authority 
to render judgment, even in cases involving 
financial penalties.”

At first, whoever had received semichah would 
convey semichah on his students. Afterwards, 
as an expression of honor to Hillel the elder, the 
Sages established that semichah would not be 
conveyed upon anyone unless license had been 
granted by the nasi.

הסמיכה הראשונה היא - הסמיכה שסמך 

משה ליהושע, כפי שנצטווה משה רבינו: 

ידך  את  וסמכת  גו’  יהושע  את  “קח 

עליו”1, וכן עשה : “ויסמוך את ידיו עליו 

ויצווהו”2. וכמו כן סמך משה את שבעים 

לאחרים  סמכו  הזקנים  “ואותן  הזקנים, 

איש  הסמוכין  ונמצאו  לאחרים,  ואחרים 

ובית  יהושע  של  דינו  בית  עד  איש  מפי 

דינו של משה רבינו”3. 

The first ordination was the ordination of 
Joshua by Moses; G-d instructed him to 
“lay his hand” on him, and he did so: “He 
laid his hands upon him and commanded 
him.” Similarly, Moses ordained the 
seventy elders, and, as Maimonides 
writes, it was those elders who ordained 
subsequent generations, linking later 
generations back to Joshua and Moses. 

>> The Rebbe
How Did It All Begin?
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ְזָרה ַמְלכּות  ַעם ַאַחת גָּ פַּ
גזירה  )רוִֹמי(  ָעה  ָהְרשָׁ
ֶאת  ל  ְלַבטֵּ ָרֵאל,  ִישְׂ ַעל 
ְוֶאת  ִמיָכה  ַהסְּ ֶרת  ְרשֶׁ שַׁ
ל ַחְכֵמי ֶאֶרץ  ַסְמכּוָתם שֶׁ
ל  כָּ שֶׁ ְוָאְמרּו  ָרֵאל,  ִישְׂ
ְוָכל  ֵיָהֵרג,   - ַהּסוֵֹמְך 
ְועוֹד  ֵיָהֵרג,   - ְסָמְך  ַהנִּ
ּסוְֹמִכין  שֶׁ ִעיר  שֶׁ ָקְבעּו 
יָחֵרב. ְוַאף ִסּמּוֵני  ּה - תִּ בָּ
ֶהן -  ּסוְֹמִכין בָּ חּוִמין שֶׁ תְּ
יַע ֶאת  ֵדי ְלַהְרתִּ ֵיָעְקרּו, כְּ
ְסָמִכים  ְוַהנִּ ַהּסוְֹמִכים 
ל  לָֹמם שֶׁ ׁש ִלשְׁ ִמּתוְֹך ֲחשַׁ

ֵני ְמקוֹמוֹת ֲאֵחִרים. בְּ

One time, the wicked kingdom of Rome issued 
decrees of religious persecution against the 
Jewish people with the aim of abolishing the 
chain of ordination and the authority of the 
Sages. They said that anyone who ordains Rabbis 
will be killed, and anyone who is ordained will 
be killed, and the city in which they ordain the 
judges will be destroyed, and the signs identifying 
the boundaries of the city in which they ordain 
judges will be uprooted. These measures were 
intended to discourage the Sages from performing 
or receiving ordination due to fear for the welfare 
of the local population.

מצוה  היא  חכמים  שסמיכת  ומכיון 

למנות  תורה  של  עשה  ב”מצות  )ונכלל 

מובן,  הרי  ושוטרים”4(,  שופטים 

איש  מפי  איש  שהוסמך  חכם  שכל 

ללמד  חיוב  לו  יש   - רבינו  משה  עד 

אלו  לבניך  )ושננתם  לתלמידים  תורה 

התלמידים”5(, ולהשתדל לסמוך את אלו 

״אל  ובלשון הכתוב6  הראויים לסמיכה. 

ידי  – שעל  ובפרט  תמנע טוב מבעליו”. 

זה ימשך ענין הסמיכה מדור לדור )כשם 

שהגיע הוא לסמיכה(.

שבענין  וההכרח  החשיבות  גודל 

להיות  צריכה  כמה  ועד  הסמיכה, 

ההשתדלות לסמוך חכמים – יש ללמוד 

בן  יהודה  רבי  אודות  הגמרא7  מסיפור 

בבא :

Since this ordination constitutes a mitzvah 
(as part of the mitzvah to appoint judges 
and law enforcement), every person who 
was so ordained with the link of tradition 
back to Moses is obligated to teach Torah 
to students and to endeavor to ordain those 
who are worthy of ordination. In the words 
of the verse, “Do not withhold good from 
its owners.” This is an especially worthy 
endeavor because it continues the link of 
tradition to the next generation.

Just how important is ordination? How far 
must one go to ordain a new generation of 
scholars? The following story about Rabbi 
Yehudah ben Bava, brought in the Talmud, 
will provide us with some insight:

Ordination in Talmudic Times

Source 4 Tractate Sanhedrin 14a
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ָבא?  בָּ ן  בֶּ ְיהּוָדה  ה  ָעשָׂ ָמה 
ָהִרים  ֵני  שְׁ ין  בֵּ לוֹ  ב  ְוָישַׁ ָהַלְך 
ֲעָירוֹת  י  תֵּ שְׁ ּוֵבין  דוִֹלים,  גְּ
חּוֵמי  תְּ ֵני  שְׁ ּוֵבין  דוֹלוֹת,  גְּ
ָמקוֹם ׁשוֵֹמם,  לוַֹמר, בְּ ת, )כְּ בָּ שַׁ
יְָּך  שַׁ הּוא  שֶׁ לוַֹמר  יּוְכלּו  ּלֹא  שֶׁ
ְמֻסיֶֶּמת  ֲעָיָרה  ל  שֶׁ ּה  ִלְתֻחמָּ
ָהֲעָיָרה(,  ֵני  בְּ ֶאת  ַיֲעִניׁשּו  ְולֹא 
ְוָסַמְך  ַפְרָעם,  ִלשְׁ א  ֲאַושָׁ ין  בֵּ
ה ְזֵקִנים. ְוֵאּלּו ֵהן: ר’  ם ֲחִמשָּׁ שָׁ
ְמעוֹן,  שִׁ ְור’  ְיהּוָדה,  ְור’  ֵמִאיר, 
ּמּוַע.  ן שַׁ ְור’ יוִֹסי, ְור’ ֶאְלָעָזר בֶּ
ַאף  ם  ָהָיה שָׁ ַאְוָיא מוִֹסיף שֶׁ ר’ 

ְסָמִכים. ין ַהנִּ ר’ ְנֶחְמָיה, בֵּ

ֶהן,  בָּ אוְֹיֵביֶהם  ירּו  ִהכִּ שֶׁ יָון  כֵּ
ּסוְֹמִכים  שֶׁ ָבר  ַהדָּ ָלֶהם  ּנוַֹדע  שֶׁ
ן  בֶּ ְיהּוָדה  ר’  ָלֶהן  ָאַמר  ם,  שָׁ
ַני, רּוצּו ּוָבְרחּו  ָבא ַלֲחָכִמים: בָּ בָּ
ֵהא  י, ָמה תְּ אן. ָאְמרּו לוֹ: ַרבִּ ִמכָּ
ָיכוֹל  ְוֵאיְנָך  ָזֵקן  ה  ַאתָּ שֶׁ ָעֶליָך? 
ּכֹה  ין  בֵּ ֲהֵרי  ָלֶהן:  ָאַמר  ָלרּוץ? 
ֶאֶבן  כְּ ִלְפֵניֶהם  ל  ֻמטָּ ֲהֵרִני  ָוכֹה 
אי לֹא  ַודַּ בְּ ֵאין ָלּה הוְֹפִכים )שֶׁ שֶׁ
ַעְזרּוִני,  ֵלט גַּם ִאם תַּ אּוַכל ְלִהמָּ
גַּם  ֶכם  ְלַבדְּ ְלטּו  מָּ תִּ לֹא  ְוִאם 
ָזזּו  לֹא  ָאְמרּו:  ָהְרגּו(.  תֵּ ם  ַאתֶּ
נֲָּעצּו  שֶׁ ַעד  ם,  ִמשָּׁ ָהאוְֹיִבים 
לונביאות  ֵמאוֹת  לֹׁש  שָׁ ּבוֹ 
אּוהּו  ַוֲעשָׂ ְרֶזל  בַּ ל  שֶׁ )ֲחִניתוֹת( 

ְכָבָרה.  כִּ

What did Rabbi Yehuda ben Bava do? He 
went and sat between two large mountains, 
between two large cities, and between two 
Shabbat boundaries: Between Usha and 
Shefaram, i.e., in a desolate place that was 
not associated with any particular city so 
that he not endanger anyone not directly 
involved, and there he ordained five elders. 
And they were: Rabbi Meir, and Rabbi 
Yehuda, and Rabbi Shimon, and Rabbi Yosei, 
and Rabbi Elazar ben Shammua. Rav Avya 
adds that Rabbi Nechemya was also among 
those ordained.

When their enemies discovered them, Rabbi 
Yehuda ben Bava said to the newly ordained 
Sages: My sons, run for your lives. They 
said to him: My teacher, what will be with 
you? Rabbi Yehuda ben Bava was elderly and 
unable to run. He said to them: In any case, I 
am cast before them like a stone that cannot 
be overturned; even if you attempt to assist 
me I will not be able to escape due to my 
frailty, but if you do not escape without me 
you will also be killed. People say about this 
incident: The Roman soldiers did not move 
from there until they had inserted three 
hundred iron spears [lunkhiyot] into him, 
making him appear like a sieve pierced with 
many holes. 
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ומזה למדים - )א( שמלכות הרשעה ידעה 

והבינה שסמיכה היא ענין עיקרי אצל עם 

בענין  כך  כל  והחמירו  גזרו  ולכן  ישראל, 

זה - כידוע שגזירות המלכות היו רק על 

כמו:  ישראל,  בתורת  עיקריים  ענינים 

בזה,  וכיוצא  שבת,  שמירת  מילה,  מצות 

נפשו  את  מסר  בבא  בן  יהודה  שרבי  )ב( 

בפועל ממש כדי לסמוך תלמידים.

This story teaches us two points: (1) The 
‘evil empire’ understood that ordination 
was a fundamental element of Jewish 
life — and therefore outlawed it; after all, 
the decrees all focused on fundamental 
Jewish practices, such as circumcision, 
Shabbat observance and so on, and (2), 
Rabbi Yehudah ben Bava sacrificed his life 
for the sake of ordaining students.

>> The Rebbe
Even the Enemies Realized Its Importance
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B. Reinstation of Ordination

הוכחה נוספת על גודל ההשתדלות בענין 

הסמיכה:

הסמיכה,  שנתבטלה  לאחרי  רבות  שנים 

ענין  את  לחדש  כדי  ישראל  גדולי  נאספו 

הסמיכה, כידוע שבזמנו של מהר’ יעקב בי 

רב נאספו כמה וכמה גדולי ישראל וסמכו 

את מהר”י בי רב - על יסוד דברי הרמב”ם8 

שבארץ  החכמים  כל  הסכימו  ש”אם 

Another insight into the importance of 
ordination:

Many years after ordination had 
ceased to exist, great Torah authorities 
gathered to renew it: In the time of 
Rabbi Yaakov Bei-Rav, many great Torah 
scholars gathered and ordained him, 
on the foundation of Maimonides’s 
statement that if all the wise men of the 
Land of Israel agree to appoint judges 

>> The Rebbe

Source 5 Maimonides, Mishneh Torah, Laws of the High Court 4:11

ִאם  ָבִרים שֶׁ ִנְרִאין ִלי ַהדְּ
ַהֲחָכִמים  ל  כָּ ימּו  ִהְסכִּ
ְלַמּנוֹת  ִישְָׂרֵאל  ֶאֶרץ  בְּ שֶׁ
ִנים ְוִלְסמְֹך אוָֹתם ֲהֵרי  יָּ דַּ
ָלֶהן  ְוֵיׁש  ְסמּוִכים  ֵאּלּו 
ְוֵיׁש  ְקָנסוֹת  יֵני  דִּ ָלדּון 

ָלֶהן ִלְסמְֹך ַלֲאֵחִרים. 

ה ָהיּו ַהֲחָכִמים  ן ָלמָּ ִאם כֵּ
ִמיָכה  ַהסְּ ַעל  ִמְצַטֲעִרין 
יֵני  דִּ ְטלּו  ִיבָּ א  לֹּ שֶׁ ֵדי  כְּ

שְָׂרֵאל.  ְקָנסוֹת ִמיִּ

ִרין  ְמֻפזָּ שְָׂרֵאל  יִּ שֶׁ ְלִפי 
ימּו  ְסכִּ יַּ שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי 
ם ָסמּוְך  ן. ְוִאם ָהָיה שָׁ לָּ כֻּ
ָצִריְך  ֵאינוֹ  ָסמּוְך  י  ִמפִּ
יֵני  דִּ ן  דָּ א  ֶאלָּ ן  לָּ כֻּ ַעת  דַּ
ֲהֵרי ִנְסַמְך  ְקָנסוֹת ַלּכל שֶׁ

ין.  ית דִּ י בֵּ ִמפִּ

ָבר ָצִריְך ֶהְכֵרַע: ְוַהדָּ

It appears to me that if all the wise men in the 
Land of Israel agree to appoint judges and convey 
semichah upon them, the semichah is binding. And 
these judges may adjudicate cases involving financial 
penalties and convey semichah upon others.

If so, why did the Sages suffer anguish over the 
institution of semichah, so that the judgment of 
cases involving financial penalties would not be 
nullified among the Jewish people?

Because the Jewish people were dispersed, and it is 
impossible that all could agree. If, by contrast, there 
was a person who had received semichah from a 
person who had received semichah, he does not 
require the consent of all others. Instead, he may 
adjudicate cases involving financial penalties for 
everyone, for he received semichah from a court.

The question whether semichah can be renewed 
requires resolution.
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אותם,  ולסמוך  דיינים  למנות  ישראל 

סמך  רב  בי  ומהר”י  סמוכים”,  אלו  הרי 

מרן   - וביניהם  ישראל,  מחכמי  ארבעה 

הבית-יוסף, והבית יוסף סמך את ר’ משה 

וויטאל.  חיים  ר’  את  סמך  והוא  אלשיך, 

אלא שסמיכה זו בטלה בסיבת המחלוקת 

שהתנגד  חביב[  בן  ]לוי  מהרלב”ח  של 

לכך, כידוע ומפורסם פרטי הדברים9.

ועל פי כל הנזכר לעיל - גדולה התמיהה: 

בישראל  הסמיכה  שלשלת  נפסקה  מדוע 

- מכיון שכל חכם שנסמך השתדל לסמוך 

עוד תלמידים, ותלמידיו השתדלו לסמוך 

ונמשך  הדבר  הלך  וכך  תלמידיהם,  את 

דור לאחרי דור, אם כן, מאיזה טעם נפסק 

הדבר?!

מצד אחד - ענין הסמיכה הוא דבר חשוב 

בארוכה,  לעיל  כנזכר  ביותר,  ומוכרח 

שהרי  בדבר,  מיוחד  קושי  אין   - ולאידך 

של  ]קיומו  מיוחדים  בתנאים  צורך  אין 

הגזית  בלשכת  סמיכה  המקדש,  בית 

ראוי  החכם  שיהיה   - אם  כי  דוקא[, 

הדורות  בכל  היו  ובודאי  לסמיכה10, 

לסמיכה,  ראויים  שהיו  חכמים  תלמידי 

ישראל11,  בארץ  הסמיכה  שתהיה  וכן 

ובודאי היו שיירות מצויות בין בבל לארץ 

ישראל, כך שגם תלמידי חכמים שבבבל 

היו יכולים לבוא לארץ ישראל כדי לקבל 

סמיכה ולסמוך אחרים.

and convey ordination, they have the 
power to do so. Rabbi Yaakov Bei-Rav, 
in turn, ordained four Torah scholars, 
among them Rabbi Yosef Karo, who in 
turn ordained Rabbi Moshe Alshich, 
who in turn ordained Rabbi Chaim Vital. 
However, this ordination also ceased due 
to the controversy that arose from Rabbi 
Levi Ibn Habib’s opposition; the story is 
well-known.

If ordination was so important, as we 
explained, why did the chain of tradition 
stop? If every scholar endeavored to 
ordain his students, and if those students 
followed suite, continuing so generation 
after generation, why did it ultimately 
cease to exist?

On one hand, ordination — as we explained 
at length — is absolutely fundamental. 
On the other hand, it doesn’t seem too 
difficult to accomplish; there are no 
special circumstances necessary, such as 
a Temple or a High Court in Jerusalem. 
The only imperative is that the scholar 
be worthy of ordination — and there 
were, no doubt, worthy scholars in every 
generation — and that the ordination take 
place in the Land of Israel — and there 
were, no doubt, caravans that traveled 
regularly between Babylon and the Land 
of Israel, which would have allowed the 
scholars of Babylon to come to Israel to 
be ordained and to ordain others.

Why Did It Cease?
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שבשלב  סיבה  כל  אין  הרי  שכן,  ומכיון 

תמוה  כן,  ואם  לסמוך,  יפסיקו  מסויים 

הסמיכה  נפסקה  ומתי  כיצד  ביותר 

בישראל?!

ההנחה המקובלת היא - שהפסיקו לסמוך 

מפני גזירת המלכות. אמנם, על פי האמור 

לעיל אודות גודל חשיבותה של הסמיכה 

המלכות  גזירת  שמצד  לומר  יתכן  לא   -

נפסקה הסמיכה בכל המקומות בפרק זמן 

אחד:

גזירת  לאחרי  שגם  פשוט,  וגם  מובן 

גודל  מפני  הרי   - לסמוך  שלא  המלכות 

הסמיכה,  שבענין  וההכרח  החשיבות 

כל  את  ישראל  חכמי  עשו  בודאי 

את  להמשיך  כדי  האפשריים  המאמצים 

מפני  לפחד  ובאשר  הסמיכה.  קיומה של 

יכולים  היו  בודאי   - המלכות  גזירת 

בחשאי,  לסמוך  כמו:  לכך,  עצות  למצוא 

ונדחת בארץ ישראל,  או בעיירה רחוקה 

תחפש  לא  שהמלכות  להניח  יש  ששם 

לסמוך  שיכולים  חכמים  תלמידי  אחר 

בישיבות   – החכמים  של  מקומם  כי  כו’, 

לכל  תורה  מרביצים  ששם  המפורסמות, 

התלמידים, ולא בעיירה ופנה נדחת.

There seems to be no reason for the 
ordination to cease to exist at any point 
in time. This raises a difficult question: 
why and how did the ordination come to 
an end?

The common understanding of the 
matter is that ordination ceased for fear 
of the Roman government. However, if 
ordination is so integral to Judaism, it 
is unlikely that the Roman persecution 
managed to stop it everywhere within 
such a short period of time.

There is no doubt that despite the Roman 
decree against ordination, the Torah 
sages made every effort to continue 
the institution of ordination due to its 
importance. What about the danger of 
engaging in prohibited activity? They 
could have certainly found ways to 
deal with it; they could have done the 
ordination secretly, or in a distant town 
in a forsaken corner of the country where 
the government was presumably not 
searching for sages capable of ordaining 
— because sages were usually found in 
the famous yeshivah centers teaching 
Torah to many students, not in far-flung 
villages.

Not Because of Persecution
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את  גם  לבאר  יש  לעיל,  האמור  פי  על 

הדורות  שבמשך  לכך  והסיבה  הטעם 

פי  על  החודש  קידוש  לגמרי  נתבטל 

הראי׳, וכן ענין הסמיכה:

והחכמים  קבוע,  דין  בית  הי׳  מכיון שלא 

שונים,  במקומות  נתפזרו  הסמוכים 

ובמשך הזמן כבר לא הי׳ ברור ומפורסם 

לכל מי מהם סמוך איש מפי איש - הרי 

חכם שקיבל סמיכה מחכם הנמצא במקום 

לא  ששם  אחר  למקום  בבואו  פלוני, 

יודעים שהחכם הנמצא כמקום פלוני הוא 

יש  סמוך, עלולה להתעורר מחלוקת אם 

תוקף לסמיכה שלו אם לאו. ובפרט כאשר 

החכם המוסמך ירצה לקדש על פי הראי׳ 

- שאז בודאי תגדל המחלוקת ביותר.

פחתה  הסמיכה  לענין  בנוגע  גם  ולכן, 

ישראל  חכמי  של  השתדלותם  ונתמעטה 

הסמוכים, וכך במשך הדורות פחתו והלכו 

שנתבטלה  עד  איש,  מפי  איש  הסמוכים 

תורת סמיכה מישראל.

The following explanation could resolve 
the fact that ordination ceased (as well as 
the custom to establish the new month 
based on moon sightings):

A time came when there wasn’t a central 
established court, the sages were 
scattered in many different locations, 
and as time passed, it was no longer 
clear  who was ordained and who was 
not. Therefore, a Torah scholar may have 
been ordained by a sage in one location, 
but he may have moved to another 
location where his ‘patron’ sage was not 
well-known as a qualified ‘ordainer,’ and 
a controversy may have arisen as to the 
legitimacy of his ordination. This would 
definitely be the case if the scholar wished 
to establish the new month according to 
new-moon sightings; the controversy 
would no doubt be even greater.

Therefore, the sages no longer went 
to great lengths to convey ordination, 
and over time, the numbers of ordained 
scholars dwindled, until they became 
entirely extinct.

C. Avoiding Controversy

>> The Rebbe
The Scattering of Exile
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בנוגע  הן   - לדבר  הוכחה  להביא  ויש 

לענין  בנוגע  והן  המועדים  לקביעות 

הסמיכה - ממעשים שהיו בפועל:

המחלוקת  אודות  )סל״ט(  לעיל  הוזכר 

המפורסמת שהיתה בין מהר״י בי רב וחכמי 

ע״ד  ירושלים  וחכמי  למהרלב״ח  צפת 

חידוש הסמיכה. וגם כאן רואים שכאשר 

לידי  מביאים  שהדברים  ראו  צפת  חכמי 

מחלוקת, שכן, מהרלב״ח עמד כתוקף על 

דעתו שאין מקום לחידוש הסמיכה - לא 

היתה להם ברירה אלא לבטל ענין זה.

מאלו  א׳  יוסף,  שהבית  כך,  כדי  ועד 

שנסמכו על ידי מהר״י בי רב - לא הזכיר 

אלא  עוד  ולא  ערוך!  בשולחן  זה  ענין 

לנהוג  יש  כיצד  ערוך12  בשולחן  שפוסק 

בזמן הזה כאשר אין סמוכים - אף שהוא 

בעצמו הי׳ סמוך! וטעם הדבר - בראותו 

שהדבר לא נתקבל בתפוצות ישראל מפני 

התנגדותו של מהרלב״ח.

A story that actually happened could 
serve as a basis for this suggestion:

Earlier, we mentioned the famous 
controversy which had Rabbi Yaakov 
Bei-Rav and the Torah scholars of Tzfat 
on one side, and Rabbi Levi Ibn Habib 
and the scholars of Jerusalem on the 
other, regarding the reinstation of 
ordination. There too, when the scholars 
of Tzfat realized that it was creating a 
controversy, and that Rabbi Levi Ibn 
Habib was insistent that the reinstation 
was inappropriate, they had no choice 
but to cancel their plans.

This is to the extent that Rabbi Yosef 
Karo, one of the scholars ordained by 
Rabbi Yaakov Bei-Rav, makes no mention 
of his ordination in his Code of Jewish 
Law, and he even determines how we are 
to conduct ourselves in the modern-era 
in the absence of ordination — despite 
being ordained himself! This was because 
he realized that the ordination had not 
been widely accepted as legitimate, due 
to Rabbi Levi Ibn Habib’s opposition.

The Tzfat Saga
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Source 6  Maggid Meisharim, end of Parshat Vayikra

ויען כי מסרת נפשך על 
הסמיכה  עטרת  חזרת 
להיות  תזכה  ליושנה, 
ארץ  חכמי  מכל  מוסמך 
חוץ  ומחכמי  ישראל, 
אחזיר  ידך  ועל  לארץ, 
ואזכך  ליושנה,  הסמיכה 

לגמור חיבורך וכו’,

Since you demonstrated self-sacrifice to return 
the crown of ordination to its former glory, may 
you merit to be ordained by all the wise men of the 
land of Israel and the wise men of the Diaspora, 
and through you, I will reinstate ordination to its 
former glory, and give you the merit to conclude 
your work.
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הזמן  מהו  לברר  אלא  נותר  לא  ועתה, 

המדוייק שבו נפסק לגמרי ענין הסמיכה.

ובכן: רבים מן החוקרים האחרונים שעסקו 

הוכחות  מביאים  הסמיכה,  ביטול  בזמן 

עד  הפחות  לכל  הסמיכה  את  להאריך 

לתקופת הגאונים !

ולא עוד אלא שמצינו מכתב של ר’ אביתר13 

 - ותוכנו  תתנ”ד,  אלפים  ד’  בשנת  שנכתב 

אודות אחדים שקיבלו סמיכה בימיו )והוא 

הלך  מהם  וממשיך שם שאחד  מהם(,  אחד 

לחיפה לקדש את השנה! 

הנזכרים  הדברים  אריכות  כל  פי  ועל 

ביטול  שבענין  התמיהה  גודל  אודות  לעיל 

הסמיכה, הרי אדרבה, מסתבר להאריך את 

שימצאו  עד  האפשרי,  ככל  הסמיכה  זמן 

בודאי  מסויימת  שבתקופה  ברורה  הוכחה 

המקומות.  בכל  לגמרי  הסמיכה  בטלה 

ברורות  הוכחות  מצינו  לא  אם  ואפילו 

מאוחרים  בדורות  הסמיכה  של  לקיומה 

יותר - הרי אדרבה : לא ראינו אינה ראיה14, 

זמן  נותנת שהסמיכה נמשכה  שכן, הסברא 

לעיל  כנזכר  הגמרא,  חכמי  סוף  לאחרי  רב 

בארוכה.

Now, we are only left with determining 
exactly when ordination ceased 
entirely.

Many of the most recent scholars to 
deal with this issue bring evidence 
that the ordination continued to exist 
throughout the Geonite period!

Moreover: There is a letter from Rabbi 
Evyatar Gaon, written in the year 
4854 [1094 CE], in which he mentions 
several people who were ordained in 
his time (himself being among them), 
and he says that one of them traveled 
to Haifa to sanctify the new year!

With all our questions about the 
unlikelihood of the cessation of 
ordination, the opposite seems to be 
the case — we should assume that it 
continued to exist for much longer, 
until we find concrete evidence that 
it ceased at a certain time period. 
Although we do not have evidence 
of ordination in later eras, a lack of 
evidence does not mean that it didn’t 
happen; it is quite logical to assume 
that ordination continued far beyond 
the Talmudic period.

D. Historical Accuracy

>> The Rebbe
The Real Question
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כאלו  שימצאו  ביותר  כדאי  לזאת,  אי 

)שבעוונותינו  יד  בכתבי  לחקור  שינסו 

הרבים, אין חקר כתבי היד נעשה על ידי 

לברר  כדי  ומצות(,  תורה  שומרי  יהודים 

להניח,  ויש  ולבוריו.  לאשורו  זה  נושא 

יד  כתבי  מתגלים  לזמן  שמזמן  שמכיון 

כתבי  יתגלו  הזמן  במשך  הנה   - נוספים 

אור  להפיץ  כדי  בהם  שיהי׳  נוספים  יד 

בסוגייא מסובכת זו.

 משיחת שבת פרשת בראשית – 

 התוועדות ב’ - ה’תשמ”ה

תורת מנחם, ה׳תשמ״ה, חלק א׳ עמוד 467

It would be very worthwhile to find 
scholars to fully investigate this issue  
in the  manuscripts that are available 
(unfortunately, this research is usually 
done by scholars who are not observant 
Jews). Being that new manuscripts 
occasionally come to light, it is likely that 
newly discovered manuscripts will shed 
light on this complicated issue.
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Footnotes מראי מקומות

1( פינחס כז, יח.

2( שם, כג.

3( רמב”ם הל’ סנהדרין רפ”ד.

4( רמב”ם שם רפ”א.

5( ספרי ופרש”י ואתחנן ו, ז. רמב”ם הל’ ת”ת א, ב. הל’ ת”ת לאדה”ז א, ח.

6( משלי ג, כז.

7( סנהדרין יד, א.

8( הל’ סנהדרין שם הי”א.

9( ראה קונטרס הסמיכה שבסוף שו”ת מהרלב”ח.

10( ראה ירושלמי חגיגה א, ח. רמב”ם שם ה”ח.

11( סנהדרין שם. רמב”ם שם ה”ו.

12( ראה שו״ע חו״מ בתחלתו: בזמן הזה כו’. ובטור שם: “האידנא דליכא סמיכה”, ובב”י שם: 

“אנןהדיוטות אנן”.

13( מכת”י הגניזה האנגלי חי”ד דף 458 - נעתק בתורה שלימה חי”ג ע’ פה. חט”ו ע’ 186.

14( ראה כתובות כג, א, זבחים קג, ב- במשנה. עדיות פ”ב מ”ב.


