
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת סנהדרין  מוד דף היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   5 © Yitzchak Etshalom 2010 

23.1.5 

7a (ההוא דהוה קאמר ואזיל)  8a (לית לן בה) 

 

 ו פסוק ב פרק עמוס: ַנֲעָלִים ַּבֲעבּור ְוֶאְביֹון ַצִּדיק ַּבֶּכֶסף ִמְכָרם ַעל ֲאִׁשיֶבּנּו �א ַאְרָּבָעה ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ִּפְׁשֵעי ְׁש�ָׁשה ַעל ה' ָאַמר ֹּכה .1

 טז פסוק כד פרק משלי: ְבָרָעה ִיָּכְׁשלּו ּוְרָׁשִעים ָוָקם ַצִּדיק ִיּפֹול ֶׁשַבע ִּכי .2

 כג פסוק יח פרק שמות: ְבָׁשלֹום ָיֹבא ְמֹקמוֹ  ַעל ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ְוַגם ֲעֹמד ְוָיָכְלּתָ  ֱא�ִהים ְוִצְּו� ַּתֲעֶׂשה ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ִאם .3

 יח פסוק י פרק קהלת: ַהָּבִית ִיְד�ף ָיַדִים ּוְבִׁשְפלּות ַהְּמָקֶרה ִיַּמ� ַּבֲעַצְלַּתִים .4

 י פסוק מא פרק תהלים: ָעֵקב ָעַלי ִהְגִּדיל ַלְחִמי אֹוֵכל בוֹ  ָּבַטְחִּתי ֲאֶׁשר ְׁשלֹוִמי ִאיׁש ַּגם .5

 כב פסוק כה פרק שמות: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל אֹוְת� ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֹרן ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכֻרִבים ְׁשֵני ִמֵּבין ַהַּכֹּפֶרת ֵמַעל ִאְּת� ְוִדַּבְרִּתי ָׁשם ְל� ְונֹוַעְדִּתי .6

 ב פסוק ו פרק א מלכים: קֹוָמתוֹ  ַאָּמה ּוְׁש�ִׁשים ָרְחּבוֹ  ְוֶעְׂשִרים ָאְרּכוֹ  ַאָּמה ִׁשִּׁשים ה'לַ  ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� ָּבָנה ֲאֶׁשר ְוַהַּבִית  .7

 א פסוק סו פרק ישעיהו: ְמנּוָחִתי ָמקֹום ֶזה ְוֵאי ִלי ִּתְבנּו ֲאֶׁשר ַבִית ֶזה ֵאי ַרְגָלי ֲהֹדם ְוָהָאֶרץ ִּכְסִאי ַהָּׁשַמִים ה' ָאַמר ֹּכה .8

 לט פסוק כח פרק דברים: ַהֹּתָלַעת ֹתאְכֶלּנּו ִּכי ֶתֱאֹגר ְו�א ִתְׁשֶּתה �א ְוַיִין ְוָעָבְדּתָ  ִּתַּטע ְּכָרִמים .9

 ח פסוק ו פרק משלי: ַמֲאָכָלּה ַבָּקִציר ָאְגָרה ַלְחָמּה ַּבַּקִיץ ָּתִכין .10

 ה פסוק י פרק משלי: ֵמִביׁש ֵּבן ַּבָּקִציר ִנְרָּדם ַמְׂשִּכיל ֵּבן ַּבַּקִיץ ֹאֵגר .11

 א פסוק פב פרק תהלים: ִיְׁשֹּפט ֱא�ִהים ְּבֶקֶרב ֵאל ַּבֲעַדת ִנָּצב ֱא�ִהים ְלָאָסף ִמְזמֹור .12

 ו פסוק יב פרק תהלים: לוֹ  ָיִפיחַ  ְּבֵיַׁשע ָאִׁשית ה' ֹיאַמר ָאקּום ַעָּתה ֶאְביֹוִנים ֵמַאְנַקת ֲעִנִּיים ִמֹּׁשד .13

 כג-בכ פסוק כב פרק משלי: ָנֶפׁש ֹקְבֵעיֶהם ֶאת ְוָקַבע ִריָבם ָיִריב ה' ִּכי :ַבָּׁשַער ָעִני ְּתַדֵּכא ְוַאל הּוא ַדל ִּכי ָּדל ִּתְגָזל ַאל .14

 ז פסוק ג פרק השירים שיר: ִיְׂשָרֵאל ִמִּגֹּבֵרי ָלּה ָסִביב ִּגֹּבִרים ִׁשִּׁשים ֶׁשִּלְׁש�ֹמה ִמָּטתוֹ  ִהֵּנה .15

 יב פסוק כא פרק ירמיהו: ַמַעְלֵליֶכם ֹרעַ  ִמְּפֵני ְמַכֶּבה ְוֵאין ּוָבֲעָרה ֲחָמִתי ָכֵאׁש ֵּתֵצא ֶּפן עֹוֵׁשק ִמַּיד ָגזּול ְוַהִּצילּו ִמְׁשָּפט ַלֹּבֶקר ִּדינּו ה' ָאַמר ֹּכה ָּדִוד ֵּבית .16

 ד פסוק ז פרק משלי: ִתְקָרא ַלִּביָנה ּוֹמָדע ָאְּת  ֲאֹחִתי ַלָחְכָמה ֱאֹמר .17

 ד פסוק כט פרק משלי: ֶיֶהְרֶסָּנה ְּתרּומֹות ְוִאיׁש ָאֶרץ ַיֲעִמיד ְּבִמְׁשָּפט ֶמֶל� .18

 יט פסוק ב פרק חבקוק: ְּבִקְרּבוֹ  ֵאין רּוחַ  ְוָכל ָוֶכֶסף ָזָהב ָּתפּוׂש הּוא ִהֵּנה יֹוֶרה הּוא ּדּוָמם ְלֶאֶבן עּוִרי ָהִקיָצה ָלֵעץ ֹאֵמר הֹוי .19

 כ פסוק ב פרק חבקוק: ָהָאֶרץ ָּכל ִמָּפָניו ַהס ָקְדׁשוֹ  ְּבֵהיַכל ה'וַ  .20

 יח פסוק טז פרק דברים: ֶצֶדק ִמְׁשַּפט ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו ִלְׁשָבֶטי� ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ְׁשָעֶרי� ְּבָכל ְל� ִּתֶּתן ְוֹׁשְטִרים ֹׁשְפִטים .21

 כא פסוק טז פרק דברים: ָּל� ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֱא�ֶהי� ה' ִמְזַּבח ֵאֶצל ֵעץ ָּכל ֲאֵׁשָרה ְל� ִתַּטע �א .22

 יט פסוק כ פרק שמות: ָלֶכם ַתֲעׂשּו �א ָזָהב ֵוא�ֵהי ֶכֶסף ֱא�ֵהי ִאִּתי ַתֲעׂשּון �א .23

 ז-ו פסוק כ פרק איוב: ַאּיוֹ  ֹיאְמרּו ֹרָאיו ֹיאֵבד ָלֶנַצח ְּכֶגֲללוֹ : ַיִּגיעַ  ָלָעב ְוֹראׁשוֹ  ִׂשיאוֹ  ַלָּׁשַמִים ַיֲעֶלה ִאם .24

 כד פסוק כז פרק משלי: ָודֹור ְלדֹור ֵנֶזר ְוִאם ֹחֶסן ְלעֹוָלם �א ִּכי .25

 כב פסוק כ פרק שמות: ָעָליו ֶעְרָוְת� ִתָּגֶלה �א ֲאֶׁשר ִמְזְּבִחי ַעל ְבַמֲע�ת ַתֲעֶלה ְו�א .26

 א פסוק כא פרק שמות: ִלְפֵניֶהם ָּתִׂשים ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֵאֶּלה .27

 טז פסוק א פרק דברים: ֵּגרוֹ  ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ִאיׁש ֵּבין ֶצֶדק ּוְׁשַפְטֶּתם ֲאֵחיֶכם ֵּבין ָׁשֹמעַ  ֵלאֹמר ַהִהוא ָּבֵעת ֹׁשְפֵטיֶכם ֶאת ָוֲאַצֶּוה .28

 א פסוק כג פרק שמות: ָחָמס ֵעד ִלְהֹית ָרָׁשע ִעם ָיְד� ָּתֶׁשת ַאל ָׁשְוא ֵׁשַמע ִתָּׂשא �א .29

 יז:א דברים: ּוְׁשַמְעִּתיו ֵאַלי ַּתְקִרבּון ִמֶּכם ִיְקֶׁשה ֲאֶׁשר ְוַהָּדָבר הּוא ֵלא�ִהים ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ִאיׁש ִמְּפֵני ָתגּורּו �א ִּתְׁשָמעּון ַּכָּגֹדל ַּכָּקֹטן ַּבִּמְׁשָּפט ָפִנים ַתִּכירּו �א .30

 ה פסוק כז פרק במדבר: ה' ִלְפֵני ִמְׁשָּפָטן ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיְקֵרב .31

 יח פסוק א פרק דברים: ַּתֲעׂשּון ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ַהִהוא ָּבֵעת ֶאְתֶכם ָוֲאַצֶּוה .32

 יב:יא במדבר: ַלֲאֹבָתיו ִנְׁשַּבְעּתָ  ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר ְבֵחיֶק� ָׂשֵאהּו ֵאַלי ֹתאַמר ִּכי ְיִלְדִּתיהּו ָאֹנִכי ִאם ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ֵאת ָהִריִתי ֶהָאֹנִכי .33

 ז פסוק לא פרק דברים: אֹוָתם ַּתְנִחיֶלָּנה ְוַאָּתה ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבָתם ה' ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָּתבֹוא ַאָּתה ִּכי ֶוֱאָמץ ֲחַזק ... .34

 כג פסוק לא פרק דברים: ִעָּמ� ֶאְהֶיה ְוָאֹנִכי ָלֶהם ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ָּתִביא ַאָּתה ִּכי ֶוֱאָמץ ֲחַזק ַוֹּיאֶמר נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוְיַצו .35

 

I Aphorisms and their Biblical sources (vv. 1-8) 

II Interpretations of לא תגורו (v. 30) – vv. 9-11) 

a Tangent: אגדות related to value of virtuous judgment and proper behavior of judges (vv. 12-30) 

III Interpretations of  תשמעוןכגטן כגדול  (v. 30)  -  

a Halakhic application: not allowing a “big” case to take priority over a “small” case 

b Tangent: explanation of why בנות צלפחד merited having פרשת נחלות be given through them 

i Explanation1: משה was punished for saying “the great matters will be brought to me” (rejected) 

ii Explanation2: just as פרשת מקושש was given through him – מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב 

c Analysis of vv 28 & 32: a warning for the צבור to fear the דיינים and for the דיין to tolerate the צבור – to the measure of v. 33 

i Tangent: resolution of vv. 34/35 

 
  


