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23.1.2 

3b (שלשה מנלן)  4b (דרך בישול אסרה תורה) 
 

 ָׁשַלח �א ִאם ָהֱא�ִהים ֶאל ַהַּבִית ַּבַעל ְוִנְקַרב ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא �א ִאם :ְׁשָנִים ְיַׁשֵּלם ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא ִאם ָהִאיׁש ִמֵּבית ְוגַֻּנב ִלְׁשֹמר ֵכִלים אוֹ  ֶּכֶסף ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ִיֵּתן ִּכי .1
 ַיְרִׁשיֻען ֲאֶׁשר ְׁשֵניֶהם ְּדַבר ָיֹבא ָהֱא�ִהים ַעד ֶזה הּוא ִּכי ֹיאַמר ֲאֶׁשר ֲאֵבָדה ָּכל ַעל ַׂשְלָמה ַעל ֶׂשה ַעל ֲחמֹור ַעל ׁשֹור ַעל ֶּפַׁשע ְּדַבר ָּכל ַעל:ֵרֵעהּו ִּבְמֶלאֶכת ָידוֹ 

 ח-:וכב שמות: ְלֵרֵעהּו ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם ֱא�ִהים

  ב, כג שמות :ְלַהֹּטת ַרִּבים ַאֲחֵרי ִלְנֹטת ִרב ַעל ַתֲעֶנה ְו�א ְלָרֹעת ַרִּבים ַאֲחֵרי ִתְהֶיה �א .2

  טו, ד ויקרא :ה' ִלְפֵני ַהָּפר ֶאת ְוָׁשַחט ה' ִלְפֵני ַהָּפר ֹראׁש ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ָהֵעָדה ִזְקֵני ְוָסְמכּו .3

  טז, יא במדבר :ִעָּמ� ָׁשם ְוִהְתַיְּצבּו מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֹאָתם ְוָלַקְחּתָ  ְוֹׁשְטָריו ָהָעם ִזְקֵני ֵהם ִּכי ָיַדְעּתָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאיׁש ִׁשְבִעים ִּלי ֶאְסָפה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .4

 כה-כד, לה במדבר ַהָּדם ֹּגֵאל ִמַּיד ָהֹרֵצחַ  ֶאת ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו :ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ַעל ַהָּדם ֹּגֵאל ּוֵבין ַהַּמֶּכה ֵּבין ָהֵעָדה ְוָׁשְפטּו .5

  ה, יב ויקרא :ָטֳהָרה ְּדֵמי ַעל ֵּתֵׁשב ָיִמים ְוֵׁשֶׁשת יֹום ְוִׁשִּׁשים ְּכִנָּדָתּה ְׁשֻבַעִים ְוָטְמָאה ֵתֵלד ְנֵקָבה ְוִאם .6

  ד ויקרא ָהֹעָלה ִמְזַּבח ַקְרֹנת ַעל ְוָנַתן ... ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרֹנת ַעל ִיֵּתן ַהָּדם ּוִמן...ִמְזַּבח ַקְרנֹות ַעל ַהָּדם ִמן ַהֹּכֵהן ְוָנַתן .7

  מב, כג ויקרא ...ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת הֹוַׁשְבִּתי ַבֻּסּכֹות ִּכי ֹדֹרֵתיֶכם ֵיְדעּו ְלַמַען :ַּבֻּסֹּכת ֵיְׁשבּו ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֶאְזָרח ָּכל ָיִמים ִׁשְבַעת ֵּתְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת .8

  יא, כא ויקרא :ִיַּטָּמא �א ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו ָיֹבא �א ֵמת ַנְפֹׁשת ָּכל ְוַעל .9

  יט, כג שמות: ִאּמוֹ  ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל �א ֱא�ֶהי� ה' ֵּבית ָּתִביא ַאְדָמְת� ִּבּכּוֵרי ֵראִׁשית .10

  יח, יא דברים :ֵעיֵניֶכם ֵּבין ְלטֹוָטֹפת ְוָהיּו     ח, ו דברים :ֵעיֶני� ֵּבין ְלֹטָטֹפת ְוָהיּו    טז, יג שמות ֵעיֶני� ֵּבין ּוְלטֹוָטֹפת... .11

  יז, כג שמות :ה' ָהָאֹדן ְּפֵני ֶאל ְזכּוְר� ָּכל ֵיָרֶאה ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁש�ׁש .12

 

I Source for 3 דיינים – v. 1 (3 mentions of אלהים) 

a ר' יאשיה – all 3 mentions needed 

b ר' יונתן – first one needed for essential statement - #2-3 mean “2” and we need odd number – 3 

i Dispute: דורשין תחילות  

1 Rejection: all agree that we don’t count first instance of repeated phrase 

ii Dispute: whether the first occasion of אלהים is to be expected (ר' יונתן) or is unusual (should say ר"י – שופט)  

1 Challenge: doesn’t ר' יאישה require a built-in odd number as per v. 2? (can have majority) 

2 Answer: he relies on ר' יהודה’s approach to ב"ד הגדול (70 – even) 

(a) Challenge: we only know ר' יהודה’s approach as applied to ב"ד הגדול; does he apply to smaller ב"ד?  

(b) Proof: ר' יהודה’s approach to עריפת עגלה and (5) סמיכת זקנים is buttressed by need for odd number 

(i) Rather: ר' יאשיה takes ר' יהודה’s approach one step further –  

(ii) And: he uses v. 2 (לנטות) to apply to דיני נפשות, but ד"מ require no majority 

1. Challenge: ruling that in ד"מ, majority determines ruling 

2. Answer: he infers that via ק"ו from דיני נפשות 

II Analysis רבי’s unusual opinion (ברייתא)  

a ד"מ :ברייתא require 3; רבי requires 5 

i Supposed reason: that the גמ"ד should happen with 3 (i.e. at least 3 who find for the decision)  

1 reductio (ר' אבהו): ב"ד הגדול should require 141 (to have גמ"ד with 71) and 45 - סנהדרי קטנה (גמ"ד with 23) 

2 rather: v. 4 implies 70(1) at time of gathering (תחילת דין); v. 5 implies 20 (+3) at time of judging (תחילת דין) 

(a) similarly: v. 1 implies (3) אלהים at time of approach (תחילת דין)  

ii rather: רבי’s reason – ירשיעון implies 2 (plural) + earlier 4 = אלהים; can’t be even  5 

ןירשיעֻ  read :(who say 3) רבנן 1  as it is written – singular (‘tho vocalized as plural)  

III Discussion of אם למקרא/אם למסורת 

a עקיבא ורבי, שמעון ורבי, שמאי ובית, רועץ בן יהודה ורבי, רבי  :ר' יוחנן all hold יש אם למקרא (meaning follows vocalization) 

i רבי: as per above 

ii ר' יהודה בן רועץ – in re: שבועים (v. 6)  

iii בית שמאי: requires מתן שתים for כפרה as per vocalization of קרנות (v. 7 - x3=6; 4 for מצוה and 2 לעכב)  

iv ר"ש: requires 3+ walls for סוכה as per v. 8 (2x3=6; 1 for itself – 2 = 4, הלמ"מ reduces 4th to טפח)  

v ר"ע: allows for טומאת אהל if there is a רביעית דם from 2 מתים, as per נפשות (v. 9) 

b Challenge (ר' אחא): everyone accepts אם למקרא, evidenced by v. 10 – we all read it as “milk”, not “fat” 

i Rather: all accept אם למקרא, and each point (above) has a local explanation for the dispute (where applicable) 

c Challenge: there certainly is a dispute; ר"ע/ר"י in re: source for 4 למסורתאם  –  ר' ישמעאל ;אם למקרא – ר"ע) בתי תפילין )  - v. 11 

i Rather: disagreement exists, but only where the lettering is different; if the same (e.g. v. 10) all agree יש אם למקרא 

ii Challenge: there is disagreement even where lettering is the same as per ר' יהודה בן תימא (v. 12)  

1 Rather: the disagreement extends to words with common lettering;  

2 And: reason we all interpret v. 10 as “milk” – because the phrase לא תבשל implies דרך בישול (not with fat)  

 


