
 אאאאפרק פרק פרק פרק     –סנהדרי� סנהדרי� סנהדרי� סנהדרי� 

  דיונים מסתעפים/ מקור   דיינים' מס  דיון  דף

  3  )הודאות והלואות(דיני ממונות   :ב
  הדיוטות 3 - רבא, אבהו' ר

  משום יושבי קרנות 3ותקנו , מדאורייתא חד נמי כשר - רב אחא בריה דרב איקא

    
  גזילות וחבלות

3  

  ]5 - רבי [

ִית ֶאל  - יאשיה' ר ַעל ַהּבַ ֵניֶהם ָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםַעד , ָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםְוִנְקַרב ּבַ ַבר ׁשְ יֻען , ָיבֹא ּדְ ר ַיְרׁשִ   ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֲאׁשֶ

ֵניֶהם ָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםַעד  - יונתן' ר ַבר ׁשְ יֻען , ָיבֹא ּדְ ר ַיְרׁשִ   ד שקול"ואין ב ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֲאׁשֶ

ר ) / 3 -שיגמר הדין ב : (רבי   :)ג(ד שקול      "ואין ב, שנים ָהֱאלִֹהיםַעד , שנים - ֱאלִֹהים יֻעןיֻעןיֻעןיֻעןַיְרׁשִ ַיְרׁשִ ַיְרׁשִ ַיְרׁשִ ֲאׁשֶ

  יש אם למקרא או למסורת -. ד
  .יחידימומחה לרבים דן אפילו : ר"ת -. ה

  .לא מהני -) י לבבל"מא(רשות מהתם להכא .   חייב לשלם - רשותאלא נקט        
  .אין דיניהם דין -אבהו ' ר. חצוףד "דיניהם דין אלא שנקראו ב -שמואל : שנים שדנו -: ה
  .מה שעשה עשוי וישלם מביתו -") סוגיין דעלמא("בשיקול הדעת / חוזר  -בדבר משנה : טעה. ו
  1 -חכמים /  3 -מ "ר: פשרה. ו

  צריכה קנין -הלכתא / אינה צריכה קנין  -רב אשי : קנין              
  אסור לבצוע - ג"א בנו של ריה"ר       
  )הלכה(מצוה לבצוע  - יהושע בן קרחה' ר       
  ]רשות דוקא קודם שאתה יודע להיכן הדין נוטה - ש בן מנסיא"ר[רשות  - ק"ת       

  

    3  צי נזקח, נזק  .ג

    3  וארבעה וחמשהתשלומי כפל   .ח

  ]3 - אונס ומפתה[  
  
  
  

  מוציא שם רע
  3 - מ "ר

  23 -חכמים 

 חוששין -חכמים / אין חוששין ללעז  -מ "ר: עולא

  חוששין -חכמים / אין חוששין לכבודן של ראשונים  -מ "ר: רבא
  סתם מיתה' אפי -חכמים ) / י"כר(התראה מועילה רק אם הודיעוהו איזה מיתה  -מ "ר: אביי

  )יהודה' יוסי בר' כר(חייבת  -חכמים / אשה חברה שלא התרו בה פטורה  -מ "ר: רב פפא
  )ישמעאל' כר( 23 -חכמים ) / כחכמים 3 -ב (כשהתרו למלקות  -מ "ר: רב אשי
  )כרבי(לא פסל  -חכמים ) / יוסי' כר(א פסול ששתק פסל כל הכת לנפשות "ע -מ "ר: רבינא

  )כרבנן(חייבת  -חכמים ) / יוסי' כר(עדיה לא התרו בה פטורה ממיתה  -מ "ר: איבעית אימא
  )כרבנן(אינה פוסלת  -ם חכמי) / כבן זכאי(הכחשה בבדיקות פוסלת  -מ "ר: איבעית אימא

  .כשמתחייב ממון לזה ונפשות לזה 'קים ליה בדרבה מיניה'לא אמרינן  -רב יוסף 

  אמרינן - רבא/ לא אמרינן  - רב יוסף: פלגינן דיבורא

  .י

  מכות
3  
  23 -ישמעאל ' ר

ָפטּום ָפטּוםּוׁשְ ָפטּוםּוׁשְ ָפטּוםּוׁשְ ן ִאם ְוָהָיה[שנים  ּוׁשְ ע ַהּכֹות ּבִ   ד שקול"ואין ב, ]ָהָרׁשָ

  :ישמעאל' ר

ן ִאם ְוָהָיה[רשע רשע מחייבי מיתות  - אביי ע ַהּכֹות ּבִ עָהָרׁשָ עָהָרׁשָ עָהָרׁשָ ר - ָהָרׁשָ ע הּוא ֲאׁשֶ עָרׁשָ עָרׁשָ עָרׁשָ   ]ָלמּות ָרׁשָ

  מלקות במקום מיתה עומדת - רבא

  :י

  3  עיבור החודש

  )מ"כר(קידוש החודש  - אביי
  )צדוק' אלעזר בר' כר(קידוש ביום עיבור  - רבא

  )כפלימו(קידוש אחר עיבור  - רב נחמן
  )אליעזר' כר(בור חישוב דעי - רב אשי

  
  עיבור השנה

  3 - מ "ר
  3/5/7 - ג "רשב

  :שמעון בן פזי' יצחק בר נחמני ור' ר -ג "רשב
  כנגד ברכת כהנים - חד אמר
  רואי פני המלך, מרואי פני המלך, כנגד שמורי הסף - חד אמר

  

  יום' רצו חודש רצו ל -רב פפא // חודש  -ג "רשב/ יום ' ל -ק "ת: כמה עיבור השנה -. יא
  תקופה. פירות האילן ג. אביב ב. א: דברים מעברין את השנה' על ג: ר"ת -: יא

  אין מעברין את השנה בשני רעבון: ר"ת       
  אין מעברין אלא אדר: ר"ת -. יב

  שנים זו אחר זו' אין מעברין ג: ר"ת -     
  אין מעברין שביעית ולא מוצאי שביעית: ר"ת -     
  :חזקיה המלך עיבר שנה שלא כדין -ר "ת -     

  השיא את ישראל לעשות פסח שני -ש בן יהודה "ר/ עיבר ניסן  -ש "ר/ מפני הטומאה  -ק "ת      
  של אדר הואיל וראוי לקובעו ניסן' אין מעברין ביום ל -שמואל  -: יב
  מעובר ומקודש -רב נחמן / בטל העיבור  -רבא : עיברו וקידשו החודש       

  כ היתה תקופה חסירה רובו של חודש"אין מעברין אא -     

  :יג
  סמיכת זקנים

  

  3 -ש "ר
  5 -י "ר

  ד שקול"ואין ב, שנים - ְוָסְמכוּ 

ר רֹאׁש  ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ָהֵעָדה[שנים  - ִזְקֵנישנים  - ְוָסְמכוּ    ד שקול"ואין ב, ]ַהּפָ

  )דיני קנסותונותן לו רשות לדון " רבי"קרי ליה  -רב אשי ( 3 -  מסמך סבי

  ]יהודה בן בבא מעשרה הרוגי מלכות' ר[

  .יד
  עריפת עגלה

  3 -ש "ר
  5 -י "ר

  ד שקול"ואין ב, שנים - ְזֵקֶניךָ  ְוָיְצאוּ 

  ד שקול"ואין ב, שנים - ְוׁשְֹפֶטיךָ  שנים - ְזֵקֶניךָ  ְוָיְצאוּ 

  .יבמות קא  3  חליצה  ---- 

  :יבמות קז  3  מיאון  ---- 

  )י"רש(בקיאין בשומא  3  3  נטע רבעי ומעשר שני  :יד

  
  הקדשות

3  
  ]10 -י "ראב[

  

 

 ד"בס



 

  
  ערכין המטלטלים

3  
  1+2 -י "ר

  נותן דמיו' ערך כלי זה עלי'האומר  - גידל אמר רב' ר
  מתפיס מטלטלין לערכין - רב חסדא

  10 -קרקעות /  3 -מטלטלין : בא כהן לגבות', ערכי עלי'האומר  - אבהו' ר

  )אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות(ים בפרשה כהנים כתוב 10  1+9  קרקעות  .טו

  
  1+9  אדם

  )הוקש לקרקעות(שמין אותו כעבד הנמכר בשוק ' דמי עלי'האומר  - אבהו' ר
  ]כגזוז דמי -ג "רשב/ לאו כגזוז דמי  -חכמים : העומד ליגזז[
  ]לאו כבצור דמי -חכמים / כבצור דמי  -מ "ר: העומד ליבצר[

  
  23  רובע ונרבע

ה ֶאת ַרְגּתָ ְוהָ  -רובע  ָ ֵהָמה ְוֶאת ָהִאׁשּ   )י"רש -הקיש בהמה לאשה ( ַהּבְ

ל -נרבע  ֵהָמה ִעם ׁשֵֹכב ּכָ   )והקיש נשכב לשוכב, תניהו לנשכב... אם אינו ענין( יּוָמת מֹות ּבְ

  

  23  שור הנסקל

ֹור ֵקל ַהׁשּ ָעָליו ְוַגם ִיּסָ   כמיתת הבעלים כך מיתת השור - יּוָמת ּבְ

  ]חנק חמור -ש "ר/ סייף חמור  -  חכמים: הרג וחנק[

  23 - שור סיני

  פ שלא המיתו"אע - יוחנן' ר) / תניא כוותיה(והוא שהמיתו  - ל"ר: 23 - 'וכוהזאב והארי 
  זכה בעורן - יוחנן' לר/ זכה לשמים  - ל"לר: כל הקודם להורגן זכה - חכמים

  :טו
  71  שבט

  )י"רש -ד "ונתחייב מיתת ב(בנשיא שבט שחטא  - רב מתנה
  בבאין על עסקי נחלות - אלעזר' עולא אמר ר

  בשבט שהודח  - רבינא

  .טז
  71  נביא שקר

ִביא(הזדה הזדה מזקן ממרא  - חנינא' יוסי בר' ר ר ַהּנָ ר - ָיִזידָיִזידָיִזידָיִזיד ֲאׁשֶ ה ֲאׁשֶ   )ְבָזדֹוןְבָזדֹוןְבָזדֹוןְבָזדֹון ַיֲעׂשֶ

ר(דבר דבר מהמראתו  - ריש לקיש ר ָיִזיד ֲאׁשֶ ָבר ְלַדּבֵ ָברּדָ ָברּדָ ָברּדָ י ַעל - ּדָ ָבר ּפִ ָברַהּדָ ָברַהּדָ ָברַהּדָ ידוּ  רֲאׁשֶ  ַהּדָ   )ְלךָ  ַיּגִ

  71  כהן גדול  
ל - רב אדא בר אהבה ָבר ּכָ דֹל ַהּדָ דֹלַהּגָ דֹלַהּגָ דֹלַהּגָ   דבריו של גדול - ֵאֶליךָ  ָיִביאוּ  ַהּגָ

  לא איפשיטא -שורו נתחייב מיתה /        3 -ממון /  71 -מיתה : נתחייב

  
  71  מלחמת הרשות

ַאל ַיֲעמֹד ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני ט לוֹ  ְוׁשָ ּפַ ִמׁשְ ֵני ְוָכל הּוא ...'ה ִלְפֵני ּוִריםָהא ּבְ ָרֵאל ּבְ   ָהֵעָדהָהֵעָדהָהֵעָדהָהֵעָדה    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל ִאּתוֹ  ִיׂשְ

  כנורו של דוד

כֹל - רב שימי בר חייא  71  מוסיפין על העיר והעזרות  :טז ר ּכְ ְבִנית ֵאת אֹוְתךָ  ַמְרֶאה ֲאִני ֲאׁשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ֲעׂשוּ     ְוֵכןְוֵכןְוֵכןְוֵכן... ַהּמִ ֲעׂשוּ ּתַ ֲעׂשוּ ּתַ ֲעׂשוּ ּתַ   לדורות הבאין ּתַ

  71ומשה במקום , כמשה  71  סנהדריות לשבטים  

ָעֶריךָ  ֶאל... ָהִאיׁש ָהִאיׁש ָהִאיׁש ָהִאיׁש  ֶאת ְוהֹוֵצאתָ  -אושעיא ' חייא בר יוסף אמר ר' ר  71  עיר הנדחת     ואי אתה מוציא כל העיר לשעריך ׁשְ

  אין עושין עיר הנדחת בספר ולא שלש
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