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23.1.12; 15b (אין דנין)   16b (לדון את שבטו) 

  כב, יח שמות :ִאָּת� ְוָנְׂשאּו ֵמָעֶלי� ְוָהֵקל ֵהם ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר ְוָכל ֵאֶלי� ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו .1

  ה, יז דברים :ָוֵמתּו ָּבֲאָבִנים ּוְסַקְלָּתם ָהִאָּׁשה ֶאת אוֹ  ָהִאיׁש ֶאת ְׁשָעֶרי� ֶאל ַהֶּזה ָהָרע ַהָּדָבר ֶאת ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַהִהוא ָהִאָּׁשה ֶאת אוֹ  ַההּוא ָהִאיׁש ֶאת ְוהֹוֵצאתָ  .2

  כו, יח שמות :ֵהם ִיְׁשּפּוטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר ְוָכל ֹמֶׁשה ֶאל ְיִביאּון ַהָּקֶׁשה ַהָּדָבר ֶאת ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו .3

  כא, כז במדבר :ָהֵעָדה ְוָכל ִאּתוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל הּוא ָיֹבאּו ִּפיו ְוַעל ֵיְצאּו ִּפיו ַעל ה' ִלְפֵני ָהאּוִרים ְּבִמְׁשַּפט לוֹ  ְוָׁשַאל ַיֲעֹמד ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני .4

 לד פסוק כז פרק א הימים דברי: יֹוָאב ַלֶּמֶל� ָצָבא ְוַׂשר ְוֶאְבָיָתר ְּבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ֲאִחיֹתֶפל ְוַאֲחֵרי .5

 כג:טז בש": ְלַאְבָׁש�ם ַּגם ְלָדִוד ַּגם ֲאִחיֹתֶפל ֲעַצת ָּכל ֵּכן ָהֱא�ִהים ִּבְדַבר ִאיׁש ִיְׁשַאל ַּכֲאֶׁשר ָהֵהם ַּבָּיִמים ָיַעץ ֲאֶׁשר ֲאִחיֹתֶפל ַוֲעַצת .6

 כג פסוק כ פרק ב שמואל: ַהְּפֵלִתי ְוַעל ַהְּכֵרִתי ַעל ְיהֹוָיָדע ֶּבן ּוְבָנָיה ִיְׂשָרֵאל ַהָּצָבא ָּכל ֶאל ְויֹוָאב .7

  ט, נז תהלים :ָּׁשַחר ָאִעיָרה ְוִכּנֹור ַהֵּנֶבל עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה .8

  ט, כה שמות: ַּתֲעׂשּו ְוֵכן ֵּכָליו ָּכל ַּתְבִנית ְוֵאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתְבִנית ֵאת אֹוְת� ַמְרֶאה ֲאִני ֲאֶׁשר ְּכֹכל .9

  א, ז במדבר :ֹאָתם ַוְיַקֵּדׁש ַוִּיְמָׁשֵחם ֵּכָליו ָּכל ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאת ֵּכָליו ָּכל ְוֶאת ֹאתוֹ  ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ  ַוִּיְמַׁשח ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ְלָהִקים ֹמֶׁשה ַּכּלֹות ְּביֹום ַוְיִהי .10

  יב, ד במדבר :ַהּמֹוט ַעל ְוָנְתנּו ָּתַחׁש עֹור ְּבִמְכֵסה אֹוָתם ְוִכּסּו ְּתֵכֶלת ֶּבֶגד ֶאל ְוָנְתנּו ַּבֹּקֶדׁש ָבם ְיָׁשְרתּו ֲאֶׁשר ַהָּׁשֵרת ְּכֵלי ָּכל ֶאת ְוָלְקחּו .11

   יח, טז דברים :ֶצֶדק ִמְׁשַּפט ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו ִלְׁשָבֶטי� ְל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ְׁשָעֶרי� ְּבָכל ְל� ִּתֶּתן ְוֹׁשְטִרים ֹׁשְפִטים .12

I Analyzing 'משנה ה: judging a tribe (requires 71) 

a Question: which sin is being judged by 71? 

i Cannot be: anything but  ע"ז, as that’s the only sin where we distinguish between יחיד/צבור 

ii Must be: a שבט that went to עבודה זרה 

1 Challenge: do we judge them as a group? This comports neither with ר' יונתן nor ר' יאשיה: 

(a) ר' יאשיה: an עיר הנדחת is only from 10-100 people 

(b) ר' יונתן: from 100-majority of the שבט (but not the רוב nor all of them)  

2 Answer (ר' מתנה): case where the נשיא was accused of ע"ז,  

(a) As per: ר' אדא בר אהבה’s take on v. 1 – דבריו של גדול come to ב"ד הגדול 

3 Alternative (עולא בשם ר"א): re: dividing land, follows original model in יהושע’s era 

(a) Challenge: then it should require lottery, או"ת etc. – rather, confirms first answer 

4 Alternative (רבינא): the שבט itself was accused of ע"ז 

(a) even  though they get the punishment of (סקילה) יחידים, they’re judged by ב"ד הגדול and not 23 (יחידים)  

(b) support: דרשה on v. 2 – only individuals are judged (סנהדרי קטנה) בשעריך and not entire (71) שבט 

II Other judgments undertaken by ב"ד הגדול 

a נביא השקר: source – הזדה::הזדה from זקן ממרא 

i Challenge: that is written in re: execution – which is undertaken by 23 

b Rather (ר"ל): inferred via דבר::דבר from 71 -  המראה 

i Challenge: if so, why not infer via הזדה::הזדה that it only requires 23? 

1 Answer: ר"ל only had a tradition of דבר::דבר, not הזדההזדה::  

III Analysis of next clause in 'כהן גדול :משנה ה is judged by 71 

a Source: v. 1; meaning דבריו של גדול 

i Note: others read it in light of v. 3 – דבר קשה=דבר גדול 

1 Challenge: why write it twice? 

2 Answer: once for the command (יתרו to משה); once for the execution 

3 Counter: if so, it should be consistent (גדול OR קשה both times)  

ii Question (ר"א):  if כה"ג’s ox killed and is to be executed – requires 23 as usual or 71 as if his owner (כה"ג) was to die?  

1 Observation (אביי): ר"א must hold it to be obvious that כה"ג’s possessions don’t require 71 

(a) Even though: כל הדבר הגדול might have indicated otherwise 

IV Analysis of next clause in 'משנה ה: king does not wage מלחמת רשות without consent of ב"ד הגדול 

a Source: v. 4, alluding to משוח מלחמה ,מלך and סנהדרין  

i Challenge: perhaps the meaning is that סנהדרין (et al) must seek guidance from אורים ותומים 

b Rather: tradition about דוד’s going to war (vv. 5-8) 

V Next clause – adding to city and עזרות requires 71 

a Source: v. 9 – any modification to מקדש requires (71-) מרע"ה 

i Challenge (רבא): why not say same for כלים as per וכן תעשו  

ii Defense: v. 10 defines that only those כלים were sanctified by משיחה; in future, their use sanctifies them 

1 Challenge: perhaps in future generations, they have the choice of משיחה or עבודה 

2 Answer: v. 11 requires use for קידוש (אתם needed to teach that in future, don’t need both משיחה וקידוש)  

VI Analysis of next clause – ב"ד הגדול required to appoint סנהדראות – as per משה  

a ברייתא: v. 11 as source for appointment of judges and officers for ישראל, for each tribe and for each city (in א"י)  

i 1 :ר' יהודה person oversees them as per לשבטיך...ושפטו – רשב"ג ;תתן implies that the tribe should judge itself    


