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דוד הנשקה
פרשיות הסמיכה

וגרסי נן עלה
י לסמיכה ...כשתי ידלם׳.
שני גל בכרכרת) -פייט מ" ח( ־.
אמר ריש צקיש דאמד קרא ״לסמך אהרן את שתי
)שם צג :(:ימנא הני מיצי?
ידי״ )ויקרא סז,כא׳( ,כתיב לדל לכתיב שתי ,זה בנה אב :כצ מקלס שנאמר
לכ 7עסק הרמב״ם בפרק ג-
ידל הרי כאן שתים עד שיפרט צך הכתלב אחת״.
מהצכלת מעשה הקרבגלת הצכה י״ג.
ראש העלצה" )ויקרא א,ד( כתלב
להגה ,עצ הכהלב "לסמך ידל עצ
הרי שדי ביד
בתרגלס ילנתן :־ליסמלך בתוקפא יד ימיגיה עצ ריש עצתא׳ .
לכבד תמה נעצ "שעת אמת״ )בלקוטיו
ימינו ,לצא בעינן שתי ידיים.
צפי אחריי( על דבריי יונתן ,שהדי הדבר מלסכם צצא חלצק דסמיכה בשתי ידים.
ואילו היה מתרגם הפסלק כעורתו ,׳ליסמלך ידיה' ,היה מקלם ללמד שתרגם
כפשוטו לצא חש כאן צדרשת הז״ל ,לאין ללמדד מכך דבר ,אבל עתה שכתב
לדברי השפ״א שם,
' י ד ימיגיה' והוסיף על הכתלב ,משמע שדלקא תרגם כן.
שדין סמיכה בשתי ידים תללי בדין סמיכה בכל כלהל ,ללסדבר שלא בעיגן
כל כלחל אף אין עורך בשתי ידים  -דחלקים ,שאין לעשרת מחללקת בדין
סמיכה בשתי ידים שנשנה בסתם משנה ללא חללק ,לדין סמיכה בכל כלחל אינל
ואדרבא ,מלשלן ילנתן ,׳ליסמלך בתוקפא׳ ,משמע
תללי בל מסברא כלל.
שכיוון צדין סמיכה בכצ כלחל ,לאעפ״כ צא הצריך אצא יד אחת.
עוד תמה הרמב״ז בפירלשל צחלמש שם על צשלן הכתלב עעמו" ,לסמך ידל״,
דבפשלטל מלרה בבירלר דסגי ביד אחת ,להרי כבר צמדנל מן הכתלב ״את שתי
ילל" דבעינן שתי ידים ,למדלע נקט הכתלב צשלן יד אחת )לאין מקלס
לתמיהת בעצ מנ״ח ב״קומץ .מנחה" ,מעלה קטל ,עצ לברי הרמב״ן ,כפי שכבר
העיר ב״תלרה שלמה" ,כרך כה ,עמי רעב׳( .לכן כתב׳ ראב״ע שם ,שצפי פשיטל
של מקרא סמיכה ביד אחת ,הלץ מבקרבן האמלר בליקרא טז ,שם מפלרש דבעינן
שתי ידים.
לנראה שכך יש לפרש את הדברים :במנהרת )צב (.נחלקל ר׳ יהלדח לר׳
שמעלן מה הם שנל קרבנלת העבלר בהם גמלרל שלש סמיכה ,דלר׳ יהלדח סומכים
בשעלר המשתלח של עבודת ללם הכפלרלם ,לבפר הבא על כל המעלות,רלד׳ שמעלן
אלן שעלר המשתלח בכלל שני הקרבנות שסלמכיס בהם ,שהרי אין סמיכה אלא
בבעלים ,ולשלטת ר׳ שמעון אלן שעלר המשהלח מכפר על הכהנים אע״פ שהם
הסומכים ידיהם עליו ,ונמעא שאין זו סמיכה בבעלים ואינה בכלל סמיכה.
ולכך לר׳ שמעון קרבן העכור השני בו סומכלס הוא שעירי ענודה זרה.
למפלרש ילעא מסדגיא זו ששני דינים הס בסמיכה ,שכן נוסף לדין
סמיכה הרגיל ,בל קי״ל דסמיכה בבעלים דלקא ,איכא דין סמיכה נלסף
במנהלה שם ,שתלכן
לכבד כתב המילחס לרשב״א
המתקיים כשעיר חמשתלח.
לגמעא ששתי סמיכלת הן :סמיכה
דין שגי זה הוא סמיכה .כעורך הוידוי.
כחלק מדיני עשית הקרבן ,ללזה בעינן בעלים דלקא ,וסמיכה כחלק מן
לכבד עמדו האחרלנים
הוידוי ,שהמתלדה עריך לסמלך ידיל על הקרבן.
,(94
עצ הבחנה זו )עי׳ במעוין באנעיקלופדיה התלמודית ,ערך וידוי ,העי
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אף שצא העלרל שהדברים מפורשים בסלגית מנחלה שם .הס אף קבעו שךוקא מריך
סמיכה שמהלכלה עשלת הקרב 7בעינך תלכף לסמיכה שהיטה )משנה שם( ,אבל
בסמיכה שמדיז לדלי אי 7צורך בתכלפות זו.
מעתה נראה ששני דיני הסמיכה שמציגו בסוגלת מנחלה ל׳ ז י׳ 7שהי פרשלות
הסמיכה המבוארת בריש ליקרא היא הסמיכה שמהלכות סדר
הסמיכה שבתורה.
עשית הקרבן ,שהלא הנלשא הניד,רך שם; לאלל הסמיכה המוזכרת בפרך /סז  ,בסדר
עבודת י,רם הכיפורים ,היא הסמיכה שמדין ודדי ,וכמפורש שס :״לסמך אהד?
אה ,שהי ידו על ראש השעיר החי והתודה עלי ו" .הוידוי כהלק מ 7הסמיכה אינו
מד־זכר בראש ויקרא ,וריצוי הpרבך כתכלית הסמיכה ,המבואר• בראש ויקרא",-לסמך
לכל די7
ידל על ראש הערלה לנרצח לל" ,אינו מופיע בעבדדת ידם הכיפדרלם,
מדיני הסמיכה נתיהדח פרשה בפני עצמה.
לפל-זה יש ללמד שכל אלתל דיך דבעינך סמיכה נשתל ידים אלנל אלא
מדין הוידוי שבםמיכה ,שהרי מכאן הלא נצמד :״לסמך אהר 7את שתל  -לדו...
אבל בדלן סמיכה שמהצכלה עשיית הקרבן ,בפרשת הסמיכה
והתודה עליו״.
שבריש דיקרא ,לא בעינן אלא סמיכה בלד אחת ,וכמפורש שם :״וסמך ידו....
לאע״פ שבכל הקרבנלת בעינן סמיכה בשתי ידים ,הרי זה מדלן
לנרצה לל״.
הודוי שבםמיכה ,ולא מדי 7הריצוי• שבסמלכה ,שמדין הריצוי הלה םגי ביד אהה.
מעתה מהלשכה היטב תמיהת הרמב״ך ,מה ראה הכתוב• לנקלע לשיז יד אחת,
אע״פ שלהלכה בעלנן שתל ידים ,שהרי גס להלכה לא בעלנן שתל ידים אלא מדלן
והסומך בלד אחת
הוידוי שבםסלכה ,אבל מדין הריצוי שבה םגי בלד אחת.
אע״פ שלא קלים סמיכה שמדלן ולדול ,הדל זה קייס סמיכה שמדין ריצוי.
וכן היא•כוונת תרגוס ירנתך ,שהדגיש ״ויסמוך ...יד ימלנלה" ,ללמדנו
שבפרשה זו שבסמיכת אכ 7סגי ביד אחת.

