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Why are we happy on Lag BaOmer? 

1. Shulchan Aruch Orech Chaim 493:3 

 .שמחה קצת בו ומרבים... לעומר ג"ל עד להסתפר שלא נוהגים

2. Yevamos 62b 

 שניהם ואם זה או הזה יכשר זה אי יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב זרעך את זרע בבקר"
 לו היו בזקנותו תורה ילמוד בילדותו תורה למד אומר ע"ר )יא קוהלת( "טובים כאחד

 עשר שנים אמרו' וגו זרעך את זרע בבקר' שנא בזקנותו תלמידים לו יהיו בילדותו תלמידים
 שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן אנטיפרס עד מגבת עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף
 מ"ר להם ושנאה שבדרום רבותינו אצל ע"ר שבא עד שמם העולם והיה לזה זה כבוד נהגו
 תנא שעה אותה תורה העמידו הם והם שמוע בן אלעזר ורבי שמעון ורבי יוסי' ור יהודה' ור

 .עצרת ועד מפסח מתו כולם

3. Chidah Tov Ayin Siman 18: Siman 493 

 תלמידים לכ״ד ולמדה בתורה גדול כלל היה עקיבא דרבי אפשר בל״ג שמחה שעושין ומה
 ויאור וכו׳ יוסי  ורבי מאיר  ורבי לרשב״י לשגות התחיל ל״ג ויום שמם העולם שארוג ומתו
 :ל״ג ביום דרשב״י  דהלולא אמרו וגם - שמחד עושים ולכך התורה  שתחזור להם

4. Shaar HaKavanos 87a 

 :ביום ל"ג לעומר שהוא סוד אותיות המתחלפות שהוא יותר רחמים כנז' אז פסקו מלמות

והנה אחר זמן הקטנות בא זמן הגדלות ואז מתבטלים דיני הקטנות ומתקיימים בחי' הגדלות 
ולכן סמך אח"כ ר"ע את חמשה תלמידיו הגדולים מבחינת ה' גבו' דגדלות שהם כנגד חמשה 

ים ואלו נתקיימו בעולם והרביצו תורה ברבים והם ר' מאיר ור' אותיות אכדט"ם שהם רחמ
  .יהודא ור' אלעזר בן שמוע ור"ש ור' נחמיה

5. Sanhedrin 13b-14a 

בטלו דיני  אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ורבי יהודה בן בבא שמו שאילמלא הוא ...
גזירה על ישראל שכל הסומך יהרג וכל  קנסות מישראל שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה

הנסמך יהרג ועיר שסומכין בה תיחרב ותחומין שסומכין בהן יעקרו מה עשה יהודה בן בבא 
וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת בין אושא הלך 

לשפרעם וסמך שם חמשה זקנים ואלו הן ר"מ ור' יהודה ור' שמעון ור' יוסי ור' אלעזר בן 
שמוע רב אויא מוסיף אף ר' נחמיה כיון שהכירו אויביהם בהן אמר להן בניי רוצו אמרו לו 

אמר להן הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים אמרו לא זזו משם רבי מה תהא עליך 
 .עד שנעצו בו שלש מאות לונביאות של ברזל ועשאוהו ככברה
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What is Semichah 

6. Bamidbar 27:12-22 

ה, ֲעֵלה ֶאל- ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  יב ה; ּוְרֵאה, ֶאת-ֹמׁשֶ י, ִלְבֵני - ַהר ָהֲעָבִרים ַהּזֶ ר ָנַתּתִ ָהָאֶרץ, ֲאׁשֶ
ָרֵאל ם-ְוָרִאיָתה ֹאָתּה, ְוֶנֱאַסְפּתָ ֶאל יג  .ִיׂשְ יָך ּגַ ר ֶנֱאַסף, ַאֲהֹרן ָאִחיךָ -ַעּמֶ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ר  יד  .ָאּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ר ִמְדּבַ י ּבְ ִים, ְלֵעיֵניֶהם:-ְמִריֶתם ּפִ ִני ַבּמַ יׁשֵ ְמִריַבת ָהֵעָדה, ְלַהְקּדִ ִריַבת ָקֵדׁש, מְ - ֵהם ֵמי  ִצן, ּבִ
ר ה, ֶאלַויְ  טו ִצן.- ִמְדּבַ ר ֹמׁשֶ ר, ִאיׁש, ַעל-י ָהרּוֹחת ְלָכל', ֱאֹלקֵ הִיְפֹקד  טז  .ֵלאֹמר 'ה-ַדּבֵ ׂשָ -ּבָ
ר יז  .ָהֵעָדה ר ְיִביֵאם; ְוֹלא ִתְהֶיה, ֲעַדת -ֲאׁשֶ ר יֹוִציֵאם, ַוֲאׁשֶ ר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאׁשֶ ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם, ַוֲאׁשֶ

ר  ּצֹאן, ֲאׁשֶ ה, ַקח-ֶאל 'הַוּיֹאֶמר  יח  .ָלֶהם ֹרֶעה-ֵאיןְיהָוה, ּכַ ן- ְלָך ֶאת- ֹמׁשֶ ַע ּבִ ִאיׁש, -- נּון-ְיהֹוׁשֻ
ר ל יט  ., ָעָליוָיְדךָ -ְוָסַמְכּתָ ֶאתרּוַח ּבֹו; -ֲאׁשֶ ָהֵעָדה; - ְוַהֲעַמְדּתָ ֹאתֹו, ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן, ְוִלְפֵני, ּכָ

יָתה ֹאתֹו, ְלֵעיֵניֶהם ה ֵמהֹוְדָך, ָעָליו כ  .ְוִצּוִ ל-- ְוָנַתּתָ ְמעּו, ּכָ ָרֵאל-ְלַמַען ִיׁשְ ֵני ִיׂשְ ְוִלְפֵני  כא  .ֲעַדת ּבְ
ַאל לֹו  ט ָהאּוִרים ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעֹמד, ְוׁשָ ּפַ ִמׁשְ יו ֵיְצאּו ְוַעל-ַעל  :'הּבְ יו ָיֹבאּו, הּוא -ּפִ ּפִ

ֵני-ְוָכל ָרֵאל ִאּתוֹ - ּבְ ה  כב  .ָהֵעָדה-לְוכָ -- ִיׂשְ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה, ּכַ ַעׂש ֹמׁשֶ ח ֶאת 'הַוּיַ ּקַ ַע, -ֹאתֹו; ַוּיִ ְיהֹוׁשֻ
ל ֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן, ְוִלְפֵני, ּכָ ְסֹמְך ֶאת כג  .ָהֵעָדה- ַוּיַ ר ָיָדיו ָעָליו, וַ - ַוּיִ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ הּו, ּכַ ְיַצּוֵ

ַיד'ה ה- , ּבְ  .ֹמׁשֶ

7. Sefirat HaOmer 

 )שבהודהוד ( היום שלשה ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וחמשה ימים לעמר

8. Mishne Torah Hilchot Sanhedrin 4:1 

צריכין שיהיה כל אחד מהן, -- אחד בית דין הגדול, או סנדרי קטנה, או בית דין של שלושה
 "ומשה רבנו סמך יהושוע ביד, שנאמר "ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו  סמוך מפי סמוך.

 .)במדבר כז,כג(

9. Sanhedrin 5a 

כי הוה נחית רבה בר חנה לבבל אמר ליה רבי חייא לרבי בן אחי יורד לבבל יורה יורה ידין 
ידין יתיר בכורות יתיר כי הוה נחית רב לבבל אמר ליה רבי חייא לר' בן אחותי יורד לבבל 

 ידין ידין יתיר בכורות אל יתיר יורה יורה

10. Yerushalmi Sanhedrin 6a-b 

א"ר בא בראשונה היה כל אחד ואחד ממנה את תלמידיו כגון רבי יוחנן בן זכיי מינה את 
רבי ליעזר ואת רבי יהושע ורבי יהושע את רבי עקיבה ורבי עקיבה את רבי מאיר ואת 

שמעון אמר לו רבי עקיבה דייך שאני נתכרכמו פני ר'  אמר ישב רבי מאיר תחילה  ר"ש.
אמרו בית דין שמינה שלא לדעת   חזרו וחלקו כבוד לבית הזה.  ובוראך מכירין כוחך.

חזרו והתקינו שלא   הנשיא אין מינויו מינוי ונשיא שמינה שלא לדעת בית דין מינויו מינוי.
 .יהו ב"ד ממנין אלא מדעת הנשיא ושלא יהא הנשיא ממנה אלא מדעת ב"ד
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11. Shulchan Aruch Choshen Mishpat 1:1 

 ממון ומזיק ומתנות וירושות אשה וכתובות והלוואות הודאות דיני הדיינים דנים הזה בזמן
 .כיס חסרון בהם ויש תמיד המצויים הדברים שהם, חבירו

 או; בחברתה שחבלה בהמה כגון, כיס חסרון בהם שיש פי על אף, מצויים שאינם דברים אבל
 שקנסו הקנסות כל וכן, כפל תשלומי כגון, מצויים שהם פי על אף, כיס חסרון בהם שאין

, פירוש( חבירו את וכסוטר), ומבעיתו באוזנו בקול שתוקע, פירוש( לחבירו כתוקע, חכמים
 אותו דנין אין, נזק חצי המשלם או, שהזיק ממה יותר המשלם כל וכן), הלחי על בידו מכה
 .קנס ואינו ממון שהוא מפני, צרורות נזק מחצי חוץ. ישראל בארץ הסמוכים מומחים אלא

12. Rav Kook Orot p. 21 

כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקנין ותשוקותיו, העשר והכבוד, הממשלה וההתרחבות 
בישראל, ממקור הקדש הם נובעים. על כן המשפטים הם קדש קדשים בישראל, ועל כן 

שהיא נושאת שם אלהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופית לתכן הסמיכה, 
לאומנו. והרשעה היונית הסורית הרגישה בחוש העור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת 

 .וגזרה על הסמיכה, ור' יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה

When did Semichah Cease? 

13. Sanhedrin 11a 

ת"ר משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל ואף על פי כן 
מסובין בעליית בית גוריה ביריחו ונתנה עליהם בת  היו משתמשין בבת קול פעם אחת היו

אלא שאין דורו זכאי  כמשה רבינו קול מן השמים יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה
לכך נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של 

ת קול מן השמים יש כאן אחד עזרא שוב פעם אחת היו מסובין בעליה ביבנה ונתנה עליהם ב
שראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים את עיניהם בשמואל הקטן 

וכשמת אמרו עליו הי חסיד הי עניו תלמידו של הלל אף הוא אמר בשעת מיתתו שמעון 
 וישמעאל לחרבא וחברוהי לקטלא ושאר עמא לביזא ועקן סגיאן עתידן למיתי על עלמא ועל

  .יהודה בן בבא בקשו לומר כן אלא שנטרפה שעה שאין מספידין על הרוגי מלכות

14. Mishneh Torah Hilchot Kiddush HaChodesh 4:2-3 

 שם שאין ובזמן; הראייה על קובעין, סנהדרין שיש שבזמן-- הוא מסיניי למשה הלכה זה ודבר
 .היום בו מחשבין שאנו זה חשבון על קובעין, סנהדרין

, ישראל ארץ שחרבה בעת תלמוד חכמי מסוף, זה בחשבון לחשב ישראל כל התחילו ומאימתיי
 אביי ימי עד תלמוד חכמי בימי וכן, משנה חכמי בימי אבל; קבוע דין בית שם נשאר ולא
  .סומכין היו ישראל ארץ קביעת על-- ורבא
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15. Wikipedia Hillel II 

The Hebrew calendar was based on witnesses' testimony that had become far too 

dangerous to collect. Hillel II recommended change to a mathematically-based 

calendar that was adopted at a clandestine, and maybe final, meeting in 358. This 

marked the last universal decision made by the Sanhedrin. 

16. Seder HaDorot 4127 

יוליאוס הקיסר בן אחיו של קוסטנטינוס תוה לחדש בנין בית המקדש לכבוד ותפארת ונתן 
לזה עזר מממונו אך משמים נתעכב שלא נגמר בנינו כי הקיסר נהרג במלחמה. והיה בימי 

  רבינא ורב אשי שנת קכ"ז.

17. Wikipedia Julian 

Julian, known by the Jews as Julian the Hellene was Roman Emperor from 355 to 363 

CE. 

18. Ammianus Marcellinus Res Gestae, 23.1.2–3. 

Julian thought to rebuild at an extravagant expense the proud Temple once at 

Jerusalem, and committed this task to Alypius of Antioch. Alypius set vigorously to 

work, and was seconded by the governor of the province; when fearful balls of fire, 

breaking out near the foundations, continued their attacks, till the workmen, after 

repeated scorchings, could approach no more: and he gave up the attempt. 

19. Seder HaDorot 4349 

בשנה ההיא היה רעש גדול בכל העולם ונפל המקדש הגדול שעשו היהודים בירושלים במצות 
אה רבה וביום שלאחריו בא אש גדול ונתכו כל הברזלים שבבנים ציוליאוס הקיסר עם הו

  ונשרפו יהודים רבים אין קץ.

20. Wikipedia Theodosius I 

Theodosius, also known as Theodosius the Great, was Roman Emperor from 379 to 

395. He issued decrees that effectively made Christianity the official state religion of 

the Roman Empire. As a reaction to the emperor Julian's pro-Jewish stance, 

Theodosius I forbade the Sanhedrin to assemble and declared ordination illegal. 

(Roman law prescribed capital punishment for any Rabbi who received ordination 

and complete destruction of the town where the ordination occurred). 
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Renewing Semichah 

21. Mishneh Torah Sanhedrin 4:11 

הרי -- נראין לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינין ולסמוך אותן
אם כן, למה היו החכמים   אלו סמוכין, ויש להן לדון דיני קנסות, ויש להן לסמוך לאחרים.

לפי שישראל מפוזרין, ואי   שראל:מצטערין על הסמיכה, כדי שלא ייבטלו דיני קנסות מי
אפשר שיסכימו כולן; ואם היה שם סמוך מפי סמוך, אינו צריך דעת כולן, אלא דן דיני 

 .והדבר צריך הכרע  קנסות לכול, שהרי נסמך מפי בית דין.

הרי הם דנין דיני קנסות בחוצה לארץ, -- בית דין שנסמכו בארץ ישראל, ויצאו לחוצה לארץ
 .והוא, שיהיו סמוכין בארץ-- שהסנהדרין נוהגת בארץ, ובחוצה לארץ  שדנין בארץ:כדרך 

22. Rambam Commentary on Mishna Sanhedrin 1:3 

 שיעשוהו כלומר בישיבה איש למנות והחכמים התלמידים מכל הסכמה תהיה שאם סבור ואני
 הישיבה לו תתקיים האיש אותו הרי, שהקדמנו כמו ישראל בארץ זה שיהא ובתנאי, ראש
 אפשרית תהא לא כן תאמר לא שאם לפי. שירצה מי את כך אחר הוא ויסמוך סמוך ויהיה

 כבר והרי ספק בלי סמוך שיהא מהם אחד כל שצריך לפי, לעולם הגדול דין בית מציאות
 ואף אותם ימנה שהמשיח תאמר ושמא, כבראשונה שופטיך ואשיבה באמרו בשיבתם' ה הבטיח

 לא שהמשיח זה ספרינו בהקדמת ביארנו שכבר לפי, מוכחש זה הרי, סמוכין שאינם פי על
 סבור ואני. פה שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה יגרע ולא בתורה יוסיף

 כבראשונה שופטיך ואשיבה אמר מסימניו יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
 לבות' ה יכשיר כאשר ספק בלי יהיה וזה, הצדק עיר לך יקרא כן ואחרי כבתחלה ויועציך

 המשיח בוא לפני ישרם ויתרבה ולתורתו' לה תשוקתם ותגדל הטוב במעשה וירבו אדם בני
 ."המקרא בפסוקי שנתבאר כמו

23. Seder HaDorot 5298 

ר' לוי במורינו יעקב אבן חביב איש ירושלים... ומחלקת גדולה היה בנינו ובין חכמי צפת ור' 
יעקב בי רב בענין הסמיכה כי לא הסכים על הסמיכה שעשה ר' יעקב בי רב בדורות הללו. 

רה זקנים, ר' משה אוקש, ר' ישראל קוריאל, ר' חייא ברוקאש, ר' שמואל חכם, ר' (סמך עש
  יהושע שונצינו, ר' יוסף קארו הזקן, ר' שמואל אלמושנינו)

24. Seder HaDorot 5294 

בא בארץ מרחקים יהודי שמו רבי דוד הראובני לרומי, ודבר עם אפיפיור קלימינטי וימצא חן 
צבא מלך ישראל.... ובהיותו שם העיר ה' רוח בחור רחד בעיניו. והיה אומר כי הוא שר 

אשר היה מסופרי המלך והיושבים ראשונה לפניו והיה מזרע ישראל להרהר בתשובה... 
ונתגייר והשים שמו שלמה מלכו. והפילו שנולד ערל משולל מתורת משה, כאשר הגיע בין 

נוראים על תורה שבכתב  בכל גלילות איטליאה ותוגרמה דברים היהודים היה דורש ברבים
ושבעל פה על דרך הנסתר ופשטים יפים ומתמיהים, לא נשמע כמוהו, ולא נודע איך הפליג 
כל כך בחכמהה, והיה אומר שהיה לו מלאך מגיד, וחבר ספרים והיה אומר היותו משלוחי 

  המשיח.

 


