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13b ( [משנה ג']סמיכת זקנים )   14b (מלמד שהמקום גורם) 

  טו, ד ויקרא: ה' ִלְפֵני ַהָּפר ֶאת ְוָׁשַחט ה' ִלְפֵני ַהָּפר ֹראׁש ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ָהֵעָדה ִזְקֵני ְוָסְמכּו .1

  כג, כז במדבר: ֹמֶׁשה ְּבַיד ה' ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַוְיַצֵּוהּו ָעָליו ָיָדיו ֶאת ַוִּיְסֹמ� .2

  לב, ב א"שמו: ַהָּיִמים ָּכל ְּבֵביְת� ָזֵקן ִיְהֶיה ְו�א ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵייִטיב ֲאֶׁשר ְּבֹכל ָמעֹון ַצר ְוִהַּבְטּתָ   .3

  לג, ב א"שמו: ֲאָנִׁשים ָימּותּו ֵּביְת� ַמְרִּבית ְוָכל ַנְפֶׁש� ֶאת ְוַלֲאִדיב ֵעיֶני� ֶאת ְלַכּלֹות ִמְזְּבִחי ֵמִעם ְל� ַאְכִרית �א ְוִאיׁש .4

  ב, כא דברים :ֶהָחָלל ְסִביֹבת ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ֶאל ּוָמְדדּו ְוֹׁשְפֶטי� ְזֵקֶני� ְוָיְצאּו .5

  ד, כט משלי :ֶיֶהְרֶסָּנה ְּתרּומֹות ְוִאיׁש ָאֶרץ ַיֲעִמיד ְּבִמְׁשָּפט ֶמֶל� .6

  ט, יז דברים :ַהִּמְׁשָּפט ְּדַבר ֵאת ְל� ְוִהִּגידּו ְוָדַרְׁשּתָ  ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהֹּׁשֵפט ְוֶאל ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ֶאל ּוָבאתָ  .7

  ח, יז דברים :ּבוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָעִליתָ  ְוַקְמּתָ  ִּבְׁשָעֶרי� ִריֹבת ִּדְבֵרי ָלֶנַגע ֶנַגע ּוֵבין ְלִדין ִּדין ֵּבין ְלָדם ָּדם ֵּבין ַלִּמְׁשָּפט ָדָבר ִמְּמ� ִיָּפֵלא ִּכי .8

  ג, ז ש"שה :ַּבּׁשֹוַׁשִּנים סּוָגה ִחִּטים ֲעֵרַמת ִּבְטֵנ� ַהָּמֶזג ֶיְחַסר ַאל ַהַּסַהר ַאַּגן ָׁשְרֵר� .9

 

I Analysis of 'סמיכת זקנים – משנה ג– dispute ) 5)/ ר' יהודה (3ר"ש(  

a Preface: זקנה העדה (v. 1) implies elders of the ב"ד הגדול 

i 5 = (אין ב"ד שקול) 1+ 2 = זקני ;2 = וסמכו :ר'יהודה 

ii 3 = 1+ 2 = וסמכו :ר"ש 

1 Note: ר"ש reads וסמכו for itself; 

(a) ר' יהודה: not needed, could’ve stated ...ידיהם על ראש 

(b) ר"ש: if it didn’t say סד"א ,וסמכו that על means “near” 

(c) ר' יהודה: infers via גז"ש from עולה 

(d) ר"ש: doesn’t read that גז"ש 

b סמיכה :ברייתא and סמיכת זקנים require 3 

i סמיכה: means “ordination” 

1 Source:  

(a) Cannot be: v. 2 – then it should be 1 (or 71, if we reckon מרע"ה as ב"ד הגדול) – קשיא 

2 Method: (not by “laying of hands) – by calling him רבי and giving him permission to judge  קנסותדיני  

(a) Challenge: story of ר' יהודה בן בבא who gave last סמיכה alone 

(i) Answer: he wasn’t alone, others weren’t mentioned out of deference to ר' יהודה בן בבא 

1. Note: even though ר"מ is listed as one of the final מוסמכים by ר"י בן בבא, tradition that he also re-

ceived סמיכה from ר"ע is correct – it wasn’t accepted by others until ר' יהודה בן בבא’s סמיכה 

  (can operate there מוסמכים means – can’t give it there; but) חו"ל in סמיכה no :ריב"ל 3

(a) Question: what if מסמיכים are in א"י and נסמכים are in חו"ל? 

(i) Answer: the נסמכין must be in the same place, as per stories with ר' יוחנן 

1. Tangent: ר' יוחנן wasn’t successful in giving סמיכה to a student 

2. Response: he was from בית עלי, who should not receive סמיכה as per vv. 3-4 

(ii) Stories: of praise given at סמיכה of certain scholars and greeting to ר' אבהו by בי קיסר (in Caesaria)  

II Analysis of 'עגלה ערופה– משנה ג – dispute ) 5)/ ר' יהודה (3ר"ש(  

a Source: v. 5  (as above, זקניך ושופטיך x 2 + 1; ר"ש – only 1+ זקניך)  

i ר"ש: interprets שופטיך as needed to require members of the ב"ד הגדול 

ii ר"י: infers from זקניך 

 ב"ד הגדול needed to require שופטיך ;סנהדרי קטנה that alone would have given :ר"ש 1

 from v. 1 זקני::זקני infers :ר"י 2

3 Challenge: if so, why not infer the whole piece from v. 1 and not need our פסוק?  

(a) Rather: the וי"ו of ושופטיך, to ר"י, adds 2; ר"ש doesn’t read its significance 

(i) Challenge: ויצאו ומדדו should add another 4 (7 :ר"ש ;9 :ר"י) 

(ii) Answer: each needed for its own ויצאו – דרשה – not agents; ומדדו, even if proximal town is obvious 

b Dissent:  ראב"י requires מלך (per v. 6) and כה"ג (per vv. 7-8) – but he also mentions סנהדרין 

i Question: does he disagree on 1 count (מלך וכה"ג) or on both (needs full סנהדרין)  

1 Answer (רב יוסף): he requires full סנהדרין 

(a) Proof: case where a majority of the סנהדרין is found outside (which cannot be under normal circumstances 

as per v. 9) – must be that they all went out for מדידת עגלה 

(i) Counter: perhaps they went out to add to the city or עזרות 

(ii) Note: ברייתא supports רב יוסף – if they went out to add to city or measure for עגלה ערופה… 

 


