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א. שלשלת הסמיכה

מקור 1  ספר במדבר, פרשת בהעלותך, פרק י"א פסוקים ט"ז-י"ז
י־ֵהם  ר ָיַדְעתָּ כִּ ְקֵני ִישְָׂרֵאל ֲאשֶׁ ְבִעים ִאיׁש ִמזִּ י שִׁ ה: ֶאְסָפה־לִּ אֶמר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ
י  ְך. ְוָיַרְדתִּ ם ִעמָּ בּו שָׁ ְטָריו, ְוָלַקְחתָּ אָֹתם ֶאל־אֶֹהל מוֵֹעד, ְוִהְתַיצְּ ִזְקֵני ָהָעם ְושֹׁ
ָך  י ֲעֵליֶהם, ְוָנשְׂאּו ִאתְּ ר ָעֶליָך ְושְַׂמתִּ י ִמן־ָהרּוַח ֲאשֶׁ ם, ְוָאַצְלתִּ ָך שָׁ י ִעמְּ ְרתִּ ְוִדבַּ

ָך. ה ְלַבדֶּ ַמשָּׂא ָהָעם, ְולֹא־ִתשָּׂא ַאתָּ בְּ

מקור 2  ספר במדבר, פרשת פינחס, פרק כ"ז פסוקים י"ח-י"ט וכ"ג
ר־רּוַח ּבוֹ, ְוָסַמְכתָּ ֶאת־ ן־נּון ִאיׁש ֲאשֶׁ ַע בִּ ה ַקח־ְלָך ֶאת־ְיהוֹשֻׁ אֶמר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ
ִלְפֵני  ֲעִמֵדהּו  ַויַּ ַע  ֶאת־ְיהוֹשֻׁ ח  קַּ ַויִּ אֹתוֹ,  ה'  ה  ִצוָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ה  מֹשֶׁ ַעשׂ  ַויַּ ָעָליו.  ָיְדָך 
ה'  ר  בֶּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ הּו,  ַוְיַצוֵּ ָעָליו  ֶאת־ָיָדיו  ְסמְֹך  ַויִּ ּכל־ָהֵעָדה.  ְוִלְפֵני  ֵהן  ַהכֹּ ֶאְלָעָזר 

ה. ַיד־מֹשֶׁ בְּ

מקור 3  משנה תורה, הלכות סנהדרין, פרק ד'
ָצִריְך  ה  לֹשָׁ שְׁ ל  שֶׁ ין  דִּ ית  בֵּ אוֹ  ה  ְקַטנָּ ַסְנֶהְדִרין  ְוֶאָחד  דוֹל  ַהגָּ ין  דִּ ית  בֵּ ֶאָחד 
ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ד  יָּ בַּ ַע  ְיהוֹשֻׁ ָסַמְך  נּו  ַרבֵּ ה  ּומשֶׁ מּוְך.  ַהסָּ י  ִמפִּ ָסמּוְך  ֵמֶהן  ֶאָחד  ְהֶיה  יִּ שֶׁ
נּו  ה ַרבֵּ ְבִעים ְזֵקִנים משֶׁ הּו". ְוֵכן ַהשִּׁ ְסמְֹך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצוֵּ )במדבר כז כג( "ַויִּ
ֵקִנים ָסְמכּו ַלֲאֵחִרים ַוֲאֵחִרים ַלֲאֵחִרים,  ִכיָנה. ְואוָֹתן ַהזְּ ְרָתה ֲעֵליֶהן שְׁ ְסָמָכם ְושָׁ
ל  ינוֹ שֶׁ ית דִּ ַע, ְוַעד בֵּ ל ְיהוֹשֻׁ ינוֹ שֶׁ ית דִּ י ִאיׁש ַעד בֵּ מּוִכין ִאיׁש ִמפִּ ְוִנְמְצאּו ַהסְּ

נּו. ה ַרבֵּ משֶׁ

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

ל  ְלִהלֵּ בוֹד  כָּ ָחְלקּו  ַוֲחָכִמים  ְלַתְלִמיָדיו.  סוֵֹמְך  ְסָמְך  נִּ ִמי שֶׁ ל  כָּ ָהָיה  ִראׁשוָֹנה,  בָּ
ִשׂיא. ְרׁשּות ַהנָּ א בִּ א ְיֵהא ָאָדם ִנְסָמְך ֶאלָּ לֹּ ֵקן, ְוִהְתִקינּו שֶׁ ַהזָּ
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<< הרבי 
כיצד זה התחיל?

משה  שנצטווה  כפי  ליהושע,  משה  שסמך  הסמיכה   - היא  הראשונה  הסמיכה 
רבינו: "קח את יהושע גו' וסמכת את ידך עליו"1, וכן עשה : "ויסמוך את ידיו עליו 
לאחרים  סמכו  הזקנים  "ואותן  הזקנים,  שבעים  את  משה  סמך  כן  וכמו  ויצווהו"2. 
ואחרים לאחרים, ונמצאו הסמוכין איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ובית דינו 

של משה רבינו"3. 

ומכיון שסמיכת חכמים היא מצוה )ונכלל ב"מצות עשה של תורה למנות שופטים 
ושוטרים"4(, הרי מובן, שכל חכם שהוסמך איש מפי איש עד משה רבינו - יש לו 
)ושננתם לבניך אלו התלמידים"5(, ולהשתדל לסמוך  חיוב ללמד תורה לתלמידים 
את אלו הראויים לסמיכה. ובלשון הכתוב6 "אל תמנע טוב מבעליו". ובפרט – שעל 

ידי זה ימשך ענין הסמיכה מדור לדור )כשם שהגיע הוא לסמיכה(.

המשך הסמיכה בזמן הכיבוש הרומאי

גודל החשיבות וההכרח שבענין הסמיכה, ועד כמה צריכה להיות ההשתדלות לסמוך 
חכמים – יש ללמוד מסיפור הגמרא7 אודות רבי יהודה בן בבא.

מקור 4  תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף י"ד עמוד א'  ]עם ביאור ותרגום אבן ישראל[
ֶרת  ְרשֶׁ ל ֶאת שַׁ ָרֵאל, ְלַבטֵּ ָעה )רוִֹמי( גזירה ַעל ִישְׂ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרשָׁ ַעם ַאַחת גָּ פַּ
ל ַהּסוֵֹמְך - ֵיָהֵרג,  כָּ ָרֵאל, ְוָאְמרּו שֶׁ ל ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִישְׂ ִמיָכה ְוֶאת ַסְמכּוָתם שֶׁ ַהסְּ
ִסּמּוֵני  ְוַאף  יָחֵרב.  תִּ  - ּה  בָּ ּסוְֹמִכין  שֶׁ ִעיר  שֶׁ ָקְבעּו  ְועוֹד  ֵיָהֵרג,   - ְסָמְך  ַהנִּ ְוָכל 
ְסָמִכים ִמּתוְֹך  יַע ֶאת ַהּסוְֹמִכים ְוַהנִּ ֵדי ְלַהְרתִּ ֶהן - ֵיָעְקרּו, כְּ ּסוְֹמִכין בָּ חּוִמין שֶׁ תְּ

ֵני ְמקוֹמוֹת ֲאֵחִרים. ל בְּ לָֹמם שֶׁ ׁש ִלשְׁ ֲחשַׁ

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

ְסָמִכים. ין ַהנִּ ְנֶחְמָיה, בֵּ

ָאַמר ָלֶהן ר'  ם,  ּסוְֹמִכים שָׁ ָבר שֶׁ ּנוַֹדע ָלֶהם ַהדָּ ֶהן, שֶׁ ירּו אוְֹיֵביֶהם בָּ ִהכִּ יָון שֶׁ כֵּ
ֵהא  תְּ ָמה  י,  ַרבִּ לוֹ:  ָאְמרּו  אן.  ִמכָּ ּוָבְרחּו  רּוצּו  ַני,  בָּ ַלֲחָכִמים:  ָבא  בָּ ן  בֶּ ְיהּוָדה 
ל  ֲהֵרִני ֻמטָּ ָוכֹה  ּכֹה  ין  ֲהֵרי בֵּ ָאַמר ָלֶהן:  ָיכוֹל ָלרּוץ?  ְוֵאיְנָך  ָזֵקן  ה  ַאתָּ ָעֶליָך? שֶׁ

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.
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ַעְזרּוִני,  ֵלט גַּם ִאם תַּ אי לֹא אּוַכל ְלִהמָּ ַודַּ בְּ ֵאין ָלּה הוְֹפִכים )שֶׁ ֶאֶבן שֶׁ ִלְפֵניֶהם כְּ
ם, ַעד  ָהְרגּו(. ָאְמרּו: לֹא ָזזּו ָהאוְֹיִבים ִמשָּׁ ם תֵּ ֶכם גַּם ַאתֶּ ְלטּו ְלַבדְּ מָּ ְוִאם לֹא תִּ

ְכָבָרה. אּוהּו כִּ ְרֶזל ַוֲעשָׂ ל בַּ לֹׁש ֵמאוֹת לונביאות )ֲחִניתוֹת( שֶׁ נֲָּעצּו ּבוֹ שָׁ שֶׁ

<< הרבי 
חשיבות הסמיכה

ומזה למדים - )א( שמלכות הרשעה ידעה והבינה שסמיכה היא ענין עיקרי אצל עם 
ישראל, ולכן גזרו והחמירו כל כך בענין זה - כידוע שגזירות המלכות היו רק על 
)ב(  בזה,  וכיוצא  ישראל, כמו: מצות מילה, שמירת שבת,  ענינים עיקריים בתורת 

שרבי יהודה בן בבא מסר את נפשו בפועל ממש כדי לסמוך תלמידים. 
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ב. מדוע זה הפסיק? 

קרבות הרבנים בצפת

מקור 5  משנה תורה, הלכות סנהדרין, פרק ד׳, הלכה י״א
ִנים  יָּ דַּ ְלַמּנוֹת  ֶאֶרץ ִישְָׂרֵאל  בְּ ַהֲחָכִמים שֶׁ ל  ימּו כָּ ִהְסכִּ ִאם  ָבִרים שֶׁ ַהדְּ ִלי  ִנְרִאין 
ִלְסמְֹך  ָלֶהן  ְוֵיׁש  ְקָנסוֹת  יֵני  דִּ ָלדּון  ָלֶהן  ְוֵיׁש  ְסמּוִכים  ֵאּלּו  ֲהֵרי  אוָֹתם  ְוִלְסמְֹך 
ְטלּו  ִיבָּ א  לֹּ ֵדי שֶׁ כְּ ִמיָכה  ַהסְּ ַעל  ִמְצַטֲעִרין  ַהֲחָכִמים  ָהיּו  ה  ָלמָּ ן  כֵּ ִאם  ַלֲאֵחִרים. 
ְוִאם  ן.  לָּ ימּו כֻּ ְסכִּ יַּ ר שֶׁ ְוִאי ֶאְפשָׁ ִרין  ְמֻפזָּ שְָׂרֵאל  יִּ ְלִפי שֶׁ שְָׂרֵאל.  ִמיִּ ְקָנסוֹת  יֵני  דִּ
ֲהֵרי  יֵני ְקָנסוֹת ַלּכל שֶׁ ן דִּ א דָּ ן ֶאלָּ לָּ ַעת כֻּ י ָסמּוְך ֵאינוֹ ָצִריְך דַּ ם ָסמּוְך ִמפִּ ָהָיה שָׁ

ָבר ָצִריְך ֶהְכֵרַע. ין. ְוַהדָּ ית דִּ י בֵּ ִנְסַמְך ִמפִּ

<< הרבי 
הוכחה נוספת על גודל ההשתדלות בענין הסמיכה:

ענין  את  לחדש  כדי  ישראל  גדולי  נאספו  הסמיכה,  לאחרי שנתבטלה  רבות  שנים 
הסמיכה, כידוע שבזמנו של רבי יעקב בי רב נאספו כמה וכמה גדולי ישראל וסמכו 
את רבי יעקב בי רב - על יסוד דברי הרמב"ם8 ש"אם הסכימו כל החכמים שבארץ 
סמך  רב  בי  יעקב  ורבי  סמוכים",  אלו  הרי  אותם,  ולסמוך  דיינים  למנות  ישראל 
ארבעה מחכמי ישראל, וביניהם - מרן הבית-יוסף, והבית יוסף סמך את ר' משה 
אלשיך, והוא סמך את רבי חיים וויטאל. אלא שסמיכה זו בטלה בסיבת המחלוקת 

של רבי לוי בן חביב שהתנגד לכך, כידוע ומפורסם פרטי הדברים9.

מדוע הפסיקו?

ועל פי כל הנזכר לעיל - גדולה התמיהה: מדוע נפסקה שלשלת הסמיכה בישראל 
- מכיון שכל חכם שנסמך השתדל לסמוך עוד תלמידים, ותלמידיו השתדלו לסמוך 
את תלמידיהם, וכך הלך הדבר ונמשך דור לאחרי דור, אם כן, מאיזה טעם נפסק 

הדבר?!

בארוכה,  לעיל  כנזכר  ביותר,  ומוכרח  חשוב  דבר  הוא  הסמיכה  ענין   - אחד  מצד 

8( הל' סנהדרין שם הי"א. 
9( ראה קונטרס הסמיכה שבסוף שו"ת מהרלב"ח.
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ולאידך - אין קושי מיוחד בדבר, שהרי אין צורך בתנאים מיוחדים ]קיומו של בית 
המקדש, או סמיכה בלשכת הגזית דוקא[, כי אם - שיהיה החכם ראוי לסמיכה10, 
ובודאי היו בכל הדורות תלמידי חכמים שהיו ראויים לסמיכה, וכן שתהיה הסמיכה 
בארץ ישראל11, ובודאי היו שיירות מצויות בין בבל לארץ ישראל, כך שגם תלמידי 
חכמים שבבבל היו יכולים לבוא לארץ ישראל כדי לקבל סמיכה ולסמוך אחרים. 
ומכיון שכן, הרי אין כל סיבה שבשלב מסויים יפסיקו לסמוך, ואם כן, תמוה ביותר 

כיצד ומתי נפסקה הסמיכה בישראל?!

לא בגלל הגזירות

ההנחה המקובלת היא - שהפסיקו לסמוך מפני גזירת המלכות. אמנם, על פי האמור 
גזירת המלכות  לומר שמצד  יתכן  לא   - גודל חשיבותה של הסמיכה  אודות  לעיל 

נפסקה הסמיכה בכל המקומות בפרק זמן אחד:

מובן וגם פשוט, שגם לאחרי גזירת המלכות שלא לסמוך - הרי מפני גודל החשיבות 
וההכרח שבענין הסמיכה, בודאי עשו חכמי ישראל את כל המאמצים האפשריים 
כדי להמשיך את קיומה של הסמיכה. ובאשר לפחד מפני גזירת המלכות - בודאי 
היו יכולים למצוא עצות לכך, כמו: לסמוך בחשאי, או בעיירה רחוקה ונדחת בארץ 
ישראל, ששם יש להניח שהמלכות לא תחפש אחר תלמידי חכמים שיכולים לסמוך 
לכל  תורה  מרביצים  ששם  המפורסמות,  בישיבות   – החכמים  של  מקומם  כי  כו', 

התלמידים, ולא בעיירה ופינה נידחת.

10( ראה ירושלמי חגיגה א, ח. רמב"ם שם ה"ח.
11( סנהדרין שם. רמב"ם שם ה"ו.
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ג. למנוע מחלוקת!

<< הרבי 
התפזרו החכמים

על פי האמור לעיל, יש לבאר גם את הטעם והסיבה לכך שבמשך הדורות נתבטל 
לגמרי ענין הסמיכה:

מכיון שלא הי' בית דין קבוע, והחכמים הסמוכים נתפזרו במקומות שונים, ובמשך 
הזמן כבר לא הי' ברור ומפורסם לכל מי מהם סמוך איש מפי איש - הרי חכם שקיבל 
סמיכה מחכם הנמצא במקום פלוני, בבואו למקום אחר ששם לא יודעים שהחכם 
הנמצא כמקום פלוני הוא סמוך, עלולה להתעורר מחלוקת אם יש תוקף לסמיכה 
שלו אם לאו. ובפרט כאשר החכם המוסמך ירצה לקדש על פי הראי' - שאז בודאי 

תגדל המחלוקת ביותר.

ישראל  חכמי  של  השתדלותם  ונתמעטה  פחתה  הסמיכה  לענין  בנוגע  גם  ולכן, 
הסמוכים, וכך במשך הדורות פחתו והלכו הסמוכים איש מפי איש, עד שנתבטלה 

תורת סמיכה מישראל.

סאגת הסמיכה בצפת תוכיח

ויש להביא הוכחה לדבר ממעשים שהיו בפועל:

סיפרנו קודם אודות המחלוקת המפורסמת שהיתה בין רבי יעקב בי רב וחכמי צפת 
לרבי לוי בן חביב וחכמי ירושלים על דבר  חידוש הסמיכה. וגם כאן רואים שכאשר 
חכמי צפת ראו שהדברים מביאים לידי מחלוקת, שכן, מהרלב"ח עמד בתוקף על 

דעתו שאין מקום לחידוש הסמיכה - לא היתה להם ברירה אלא לבטל ענין זה.

ועד כדי כך, שהבית יוסף, אחד מאלו שנסמכו על ידי רבי יעקב בי רב - לא הזכיר 
ענין זה בשולחן ערוך! ולא עוד אלא שפוסק בשולחן ערוך12 כיצד יש לנהוג בזמן הזה 
כאשר אין סמוכים - אף שהוא בעצמו הי' סמוך! וטעם הדבר - בראותו שהדבר לא 

נתקבל בתפוצות ישראל מפני התנגדותו של רבי לוי בן חביב.

12( ראה שו״ע חו״מ בתחלתו: בזמן הזה כו'. ובטור שם: "האידנא דליכא 
סמיכה", ובב"י שם: "אנן הדיוטות אנן".
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מקור 6  ספר מגיד מישרים, סוף פרשת ויקרא
ֻמְסָמְך  ִלְהיוֹת  ה  ְזכֶּ ָנּה, תִּ ְלָישְׁ ִמיָכה  ֲעֶטֶרת ַהסְּ ֲחָזַרת  ָך ַעל  ַנְפשְׁ ָמַסְרתָּ  י  ְוַיַען כִּ
ָנּה,  ִמיָכה ְלָישְׁ ָרֵאל, ּוֵמַחְכֵמי חּוץ ָלָאֶרץ, ְוַעל ָיְדָך ַאֲחִזיר ַהסְּ ל ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִישְׂ ִמכָּ

ָך ִלְגמֹר ִחּבּוְרָך ְוכּו'.. ְוַאַזכֶּ
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ד. דיוק היסטורי )חלק אופציונלי( 

<< הרבי 
ועתה, לא נותר אלא לברר מהו הזמן המדוייק שבו נפסק לגמרי ענין הסמיכה.

ובכן: רבים מן החוקרים האחרונים שעסקו בזמן ביטול הסמיכה, מביאים הוכחות 
להאריך את הסמיכה לכל הפחות עד לתקופת הגאונים!

ולא עוד אלא שמצינו מכתב של ר' אביתר13  שנכתב בשנת ד' אלפים תתנ"ד, ותוכנו 
- אודות אחדים שקיבלו סמיכה בימיו )והוא אחד מהם(, וממשיך שם שאחד מהם 

הלך לחיפה לקדש את השנה 

<< הרבי 
ביטול  שבענין  התמיהה  גודל  אודות  לעיל  הנזכרים  הדברים  אריכות  כל  פי  ועל 
הסמיכה, הרי אדרבה, מסתבר להאריך את זמן הסמיכה ככל האפשרי, עד שימצאו 
המקומות.  בכל  לגמרי  הסמיכה  בטלה  בודאי  מסויימת  שבתקופה  ברורה  הוכחה 
ואפילו אם לא מצינו הוכחות ברורות לקיומה של הסמיכה בדורות מאוחרים יותר 
- הרי אדרבה: לא ראינו אינה ראיה14, שכן, הסברא נותנת שהסמיכה נמשכה זמן רב 

לאחרי סוף חכמי הגמרא, כנזכר לעיל בארוכה.

אי לזאת, כדאי ביותר שימצאו כאלו שינסו לחקור בכתבי יד )שבעוונותינו הרבים, 
אין חקר כתבי היד נעשה על ידי יהודים שומרי תורה ומצות(, כדי לברר נושא זה 
לאשורו ולבוריו. ויש להניח, שמכיון שמזמן לזמן מתגלים כתבי יד נוספים - הנה 
במשך הזמן יתגלו כתבי יד נוספים שיהי' בהם כדי להפיץ אור בסוגייא מסובכת זו.

 משיחת שבת פרשת בראשית – התוועדות ב' - ה'תשמ"ה

תורת מנחם, ה'תשמ"ה, חלק א' עמוד 467

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.




