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מסכת סנהדרי� 
פ"א דיני ממונות בשלשה 

גמ' ב. ! ח. 
ב"ד של ג' [ר' יאשי' � ג"פ אלהי	, ר"י � ב"פ ואי� ב"ד שקול [לנטות � אחרי רבי	 להטות]]: 

1) הלואות ג' הדיוטות [רבא � מדאו' מומחי� [עירוב פרשיות לשומר חנ	] והקילו רבנ� שלא תנעול 
דלת בפני לווי�, רב אחא בדר"א � מדאו' בא' [תשפוט עמית�] והחמירו רבנ� שיהא לכה"פ חד 

דגמיר] וא	 טעו ישלמו [נעילת דלת, דלא יתרבו יושבי קרנות] 
2) חבלות וגזילות � ג' מומחי� (רש"י � סמוכי� ונטלו רשות מנשיא) [ג"פ אלהי	],  

רבי בתוספתא � ה' [הו"א � גמר די� בג', מסקנא � עד האלהי	 (2 דומיא ללקמ�) יבא וכו' אשר 
ירשעו� אלהי	 (2 � א	 למקרא) ואי� ב"ד שקול] 

3) קנסות � מומחי� 
4) מלקות לת"ק [ושפטו	 ואי� ב"ד שקול]  

5) עיבור החודש (מח' אי קידוש או חישוב עיבור החודש) והשנה (לרשב"ג מתחילי� (א	 לישב) 
בג', נושא ונות� בב', גומרי� בז' לכתחלה [כנגד ברכת כהני	, שומרי ורואי המל� [רש"י � טכסיסי 

מלכות שמי�]] (י:) 
6) סמיכה על העל	 דבר לר"ש [זקני ואי� ב"ד שקול], לר"י ה' [וסמכו זקני ואי� ב"ד שקול], 

מסנהדרי� גדולה, 
7) עגלה ערופה לר"ש [זקני� ואי� ב"ד שקול], ולר"י בה' [זקני� ושופטי� ואי� ב"ד שקול], 

מסנהדרי� גדולה, לראב"י � כל ע"א ומל� וכה"ג  
8) חליצה ומיאו� (יבמות קא: � חליצה בה' לפרסומי מילתא, מיאו� בב' לריבר"י וראבר"ש)  

9) שומא לרבעי ומע"ש והקדש (לר"א ב� יעקב � הקדש בט' וכה�) 
10) ערכי� מטלטלי� (מח' אי במקדיש דמיה	, פדיונ	, ממושכני	 לפרעו�) (ר"י � וא' מה	 כה�), 
קרקעות ודמי אד	 � ט' וכה� [י"פ כה� � מיעוט אחר מיעוט לרבות ישראל, דמי עבד הוקש 

לקרקע] 
לר' יאשי' ב"ד שקול מותר ביותר מג' חו% מדיני נפשות  

שמואל � ב' שדנו דיניה	 די� (ורבנ� פליגי ארשב"ג) [תשפוט עמית�, אי� עירוב פרשיות] חו% 
כשהתחילו בג' [אדעתא דג' יתיבי]  

ר' אבהו � אי� דיניה	 די� (כרשב"ג ואי� מח') [עירוב פרשיות (הלואות לגזילות)] אא"כ קיבלו 
עלייהו (רש"י � אפי' אינו מומחה)  

 [�מומחה לרבי	 (גמיר וסביר) ד� הלואות (רש"י) אפי' יחידי ודינו די� (לרש"י � מדאו' [בצדק תשפוט עמית
וקסבר אי� עירוב פרשיות ולר' אבהו דיש עירוב פרשיות דוקא ג')  

ובנקיט רשות או בקבלי' עליה	 פטור מלשל	 על טעותו 
נקט רשות בא"י מהני לעיירות העומדות על הגבולי	 ליפטר מתשלומי� אבל לא בבבל ["מחוקק" פחות 

"משבט"]  
צרי� נקיטת רשות מרבו להורות [מעשה שהיה שטעו בדברי ת"ח], ואל יורה תו� ג' פרסאות מרבו 

יש נקיטת הרשות לפלגא (יורה/ידי�/להתיר בכורות), על תנאי (לזמ� מסויי	) 
קיבלו עלייהו א' (רש"י � אינו מומחה) ואמרו לדו� די� תורה � וטעה בשיקול הדעת (דלא כסוגיי� שאליבא 

דחד מ"ד) דינו די� וישל	 מביתו, ובטעה בדבר משנה אי� דינו די�  
פשרה ("ביצוע") � ר"מ � בג' [היקש לדי� [רש"י � משפט וצדקה]], חכמי	 � בא' [לא מקשינ�] � רשב"ג 

וצרי� ב' לעדות  
רב אשי � פשרה א"צ קני�, להל' צרי� קני� 

נגמר הדי� (לרש"י � שאמרו חייב/זכאי) אסור לבצוע 
   קוד	 שנגמר � ת"ק � רשות לבצוע, ולר"ש ב� מנסיא דוקא עד שתשמע הדי� וידעת להיכ� הדי� נוטה  
ר' יהושע ב"ק � מצוה לפתוח א	 רצית	 פשרה [אמת ומשפט שלו	 � משפט שיש בו שלו	/צדקה] 

ר"א בריה"ג � אסור לבצוע (רש"י � משבאו לדי�) [בוצע בר� נא% ה']  



{אהר� אוהב ורוד) ומשי	 שלו	; גזל� אינו מבר� אלא מנא%, המבר� יהודה מנא%;  
ביצוע � משפט שיש בו שלו	/צדקה; משפט וצדקה} 

לא תגורו מפני איש � מזמ� שידוע לדיי� להיכ� הדי� נוטה  
{אהר� � מוטב שיעבדו עגל ויהא תקנה בתשובה; תחילת דינו על דב"ת; ההוא דהוה קאמר... � קרא 

כתיב; דיי� שד� לאמיתו משרה שכינה; יראה דיי� כחרב מונחת וגיהנ	 תחתיו; א	 לא ברור אל 
תאמרהו; י' שיושבי� בדי� קולר בצואר כול�; רב � לואי שתהא ביאה כיציאה} 

דיי� לא יפסיע בי� היושבי� 
לא תשמעו דברי בע"ד זה שלא בפני זה 

לא יקדי	 די� של מאה לדי� של פרוטה שהקדי	 
{רשעי	 מטריחי� הקב"ה להחזיר ממו�; מגלגלי� זכות/חובה ע"י זכאי/חייב;  

אימת דיי� אציבור, דיי� יסבול הציבור} 
הזמנה לדי� צרי� בש	 ג' דייני	 חו% מיומא דדינא (ב' וה') 

רש"י ב. � ו. 
לוה ולא שיל	 לא מיקרי גזל� דמלוה 

כופר הכל בפקדו� חייב שבועה דמעיז פניו דליכא גמילת חסדי	 
גדי בחלב אמו אינו "ֵחלב" דדר� בישול אסרה תורה � לרש"י � ובֵחלב הוי טיגו� 

לא קבלו עליה	 � לרש"י � דא"ל דיינת ל� די� תורה 
יורה = להורות איסור והיתר בלשו� פתוח שלא יטעו, ידי� = ליפטר מלשל	  

לרש"י מח' שמואל ור' אבהו א	 יש עירוב פרשיות 

גמ' ח: ! י. 
מודו חכמי	 דר"מ דדני� מוש"ר בג' כשהוזמו עידי הבעל, דלא חיישינ� שיבואו עוד עדי	 
אביי וכו' � מודה ר"מ לחכמי	 דבעי כ"ג במוצש"ר כשיש חשש לעז, כבוד� של ראשוני	 

והמח' א	 כבר לא שיי� מיתה באתרו בה סת	 (לא הזכירו סקילה), באשת חבר שלא הותרו, באתרו 
למלקות ולא למיתה, כשא' מהעדי	 פסול והוא לא התרו דלר' יוסי בטלה כולה ולרבי לא, 

בהתרו אחרי	 שלא העידו, בהוכחשו עדי	 בבדיקות ולא בחקירות 
עדי	 זוממי� נהרגי� ומשלמי� כשבאו לחייב ממו� לזה ונפשות לזה 

"פלוני רבעני לרצוני" � רב יוס) � אי� מצטר) לעדות [אל תשת רשע עד] 
רבא � מצטר) [אי� משי	 עצמו רשע ופלגינ� דיבורא] 

אד	 קרוב אצל אשתו ולא אצל ממונו (רש"י � לעני� פלגינ� דיבורא לעומת מיגו דמהימ� אחברי' א$ אדידי') 
רש"י ח. � י. 

אי� הבעל חייב ק' סלע אא"כ הביא הבעל בתחלה עדי	 [וא	 אמת � וסקלו] והוזמו 
לרש"י � כשהביא בעל עדי	 שזינתה, והאב עידי הזמה, כשתובע ק' סלע אי� חשש כבוד� של ראשוני	 

דמעיקרא בעל תבע 
לרש"י � לר"ע עדי	 זוממי� אינ	 נהרגי� עד שיוזמו כול� 

עידי ביאת נערה המאורסה הו"ל ממו� לאב (שבח נעורי	) ונפשות משו	 בועל ונערה 
גמ' יא. ! טו. 

עיבור השנה � במזומני� ע"י הנשיא, רק א	 ירצה הנשיא, כ"ט או ל' יו	, ביהודה (לחנניה איש אונו 
לעיכובא [לשכנו תדרשו, גמ' ברכות � כי מציו�]), ביו	, מיד אחר ר"ה בשעת הדחק (וחישוב 

מותר לפני) 



{ר'  חייא למד שלא להלבי� פני	 מר"מ שלמד משמואל הקט� שלמד משכניה שלמד ממעשה 
דיהושע/ממשה; בת קול שראוי הלל/שמואל הקט� להשראת השכינה} 
מעברי� מפני דרכי	, יבוש תנורי פסחי	, בני גלות שנעקרו ולא יגיעו עד הפסח 

לר"ש � מפני ציבור בטומאה [דחויה], ת"ק � אסור לכתחלה, ר"י � אינה מעוברת  
על ב' מאלו: בישול אביב, פירות בב' מג' ארצות, תקופה שלא יהא אחרי החג או ט"ז ניס� (צד א' 

בגמ' דלרשב"ג על התקופה לחודה [לרש"י � מדאו']) 
ויכול לצר) לסעד א' מאלו: שיגדלו גדיי	, טלאי	, גוזלות לקרבנות 

אי� מעברי�: שנת רעבו�, שביעית, מוצאי שביעית [אי� מביאי� מחו"ל דחוששי� לגושיה� (לרש"י � 
טומאת אהל)] (ובית ר"ג חולק), לרש"י � לצור� תיקו� שנה הבא, ג' שני	 רצופות (ולל"ק דרש"י ר"ש 

חולק), ביו	 ל' אדר [ראוי לקובעו ניס� [החודש הזה]] 
אי� עושי� חישוב משנה לשנה הבאה אא"כ עושי� חשבו� חדש,  

ל"ב דרש"י � לת"ק אסור לעיי� בג' שני� בישיבה א' ולר"ש מותר 
בדיעבד א	 עבריה בל' אדר � אי� מקדשי� החדש לש	 אדר שני (רש"י � אלא שתקי ור"ח הבא מקדשי לניס�), 

וא	 קדשו � רבא � בטל העיבור, ר"נ � מעובר 
מעברי� כשתקופת תשרי תיפול: ר"י לשמואל � בי"ז [חג האסי) (לאסו) דבר האבד) תקופת השנה � כל 

חוה"מ בתקופה חדשה]  
ר' יוסי � בכ"ב [רק מקצת חוה"מ בעינ�]  

ר"י בברייתא � בכ"א [יו	 התקופה גומר תקופה שעברה] 
מח' ת"ק בברייתא ור"ש � אי ט"ז או י"ז [מח' א	 יו	 התקופה גומר או מתחיל] 

אחרי	 לרבינא � ט"ו [חג האסי) (בזמ� אסיפה) � כל היו"ט בתקופה ותקופה גומר] 
אחרי	 (רש"י להל') לרב שמואל בר יצחק � כשתקופת ניס� תפול בט"ו אפי' אחר שנעבר אדר [שמור 

אביב של תקופה שיהא בחדש ניס� (ניס� של חמה שיהא בחידושה של לבנה (לרש"י = י"ד ויו� 
תקופה מתחיל))] 

סמיכה להקרא רבי ולדו� קנסות בג'  
אי� סומכי� בחו"ל אפי' לא' בא"י, ולא בא"י לא' בחו"ל  

אי� (רש"י � זוכי� להיות) נסמכי� לבית עלי 
{ר"י ב� בבא מסר נפשו לסמו� ר"מ ור"י ור"ש ור' יוסי ור' אלעזר ב� שמוע (ור' נחמיה); שבח דר' 

זירא, ר' אמי ור' אסי, ר' אבהו} 
מדידת עגלה ערופה אפי' בעליל שקרוב לעיר  

סנהדרי� גדולה אסורי� לצאת מלשכת הגזית (אא"כ ישאר כ"ג) [אל יחסר המזג] אלא לדבר מצוה 
(הוספה על העיר, עגלה ערופה לראב"י) 

שומת מע"ש שאי� דמיו ידועי	 ע"י ג' לקוחות (לרש"י � סוחרי� בקיאי�) ואפי' קרובי	, א' מה	 נכרי, 
בעלי	 

הקדיש שער העומד ליגזז לת"ק כמחובר ושומא בי', לרשב"ג כגזוז ושומא בג' ומועלי� 
רש"י י: � יג: 

לרש"י � בל' אדר קובעי	 ומקדשי	 לש	 אדר שני 
לרש"י � אי� מעברי� חודש אלול לצור� התקופה דלא אד"ו ראש, ומעברי� אדר דאפשר לחסר חודש 

נוס) בקי%  
בקנסות לא עבדינ� שליחותייהו דלא שכיח ואי� חסרו� כיס, דיני ממונות משו	 נעילת דלת א"צ סמוכי� 

(בכ"מ) 
ד' שומרי� וגזילות דשכיחי דיינינ� בבבל בלי סמיכה דעבדינ� שליחותייהו 

גמ' טו: ! יח. 
ב"ד של כ"ג: 1) לדיני נפשות [ושפטו העדה והצילו העדה = 20 ועוד 2 לחובה [לא תהיה אחרי רבי	 

לרעות] ואי� ב"ד שקול [רש"י � שיהא הטיית� לטובה ע"פ אחד]]  



2) לחכמי	 דר"מ מוציא ש	 רע [יש נפשות � ח. � חוששי� ללעז (לרש"י � כשתובע הבעל כתובתה שמא 
ישמעו ויבואו עדי� שזינתה תחתיו), בכ"ג שאיבדור ואמר (לרש"י � הבעל) דיינו לי ממונות חיישינ� 

לכבוד הראשוני	] 
3) לר' ישמעאל מלקות מ' [רשע רשע ממיתות, במקו	 מיתה]  

4) רובע  ונרבע [איתקוש לאד	 רובע] 
5) שור הנסקל [וג	 בעליו יומת � כמיתת בעלי	] ושור שעלה על ה"ס [א	 בהמה א	 איש]  

6) הזאב והארי וכו' (רש"י � שהמיתו), לר"א � הקוד	 להרג� זכה (לר"ע רק בנחש) (לר' יוחנ� אפי' לא 
המיתו [אי� תרבות � אי� בעלי	], לר"ל וברייתא דוקא המיתו [יש תרבות] ואסורי	 בהנאה) 

ב"ד של ע"א [ע' איש מזקני ישראל ומשה על גביה� [ינשאו את� במשא הע	] (לר"י ע'): 
1) לרבינא � שבט (רש"י � רובו) שעבד ע"ז (ודינ� בסקילה) [והוצאת את האיש לשערי� ולא שבט], 
לרב מתנה � בנשיא שבט בא' ממיתות ב"ד [כל הדבר הגדול], לר' אלעזר � במחלוקת נחלה 

בשבט [כתחילת א"י] 
2) נביא שקר [דבר דבר מהוראת זק� ממרא] 

3) כה"ג לִמיָתה [כל הדבר הגדול � דבריו של גדול] 
4) השקאת סוטה, 5) זק� ממרא, 6) מלחמת רשות [בניהו ב� יהוידע] 

7) הוספה על עיר ועזרה [תבנית המשכ� וכ� תעשה לדורות � משה במקו	 ע"א] 
8) מינוי סנהדרי� קטנה [כמשה] 

9) עיר הנדחת [והוצאת את האיש וכו' אל שערי� � ולא כל העיר] 

{קימת דוד בחצות, לכו פשטו ידיכ	 בגדוד} 
בסקילה) עיר הנדחת � ר' יאשי' � מי' עד ק', ר' יונת� � מק' עד רובו של שבט (רש"י � ויתר מכא� כ"א נידו� בפנ"ע 

זק� ממרא � ההוראה דוקא בע"א, אבל נידו� למיתה בכ"ג 
ממונו דכה"ג (רש"י � ונשיא) נידו� בג', שורו ספק אי בכ"ג או בע"א 
קידוש כלי שרת לדורות ע"י עבודת� מחנכת� [אשר ישרתו ב	],  

ולא ע"י משיחה [וימשח	 ויקדש אות	] 
 [�שופטי	 ושוטרי	 לכל שבט ועיר [שופטי	 ושוטרי	 � לשבטי�, לשערי

רשב"ג � ושבט ידו� שבטו [לשבטי� ושפטו] 
אי� עושי� עיר הנדחת בספר (כר� בגבול בי� ישראל לעכו"	) [מקרב� (שלו יבואו גוי	 להחריב א"י)] 

אי� עושי� ג' [באחת ערי� � א' או ב'] 
(ללשו� א' דרב בב"ד א' (עד שמתו) אסור, לר"ל דוקא במקו	 א' (רש"י � יהודה, גליל) אסור, לר' יוחנ� 

בכל א"י [קרחה] ובמקו	 א' אפי' ב' אסור) 
{קלפי לבחירת ע' זקני	 ופדיו� בכ1 רי	; אלדד ומידד} 

א' אומר איני יודע מוסיפי� שני	, והאי דקאמר איני יודע כמא� דליתי' 
כול� מחייבי� � פוטרי� אותו [לא חזו לי' זכות בהלנת דינו] 

{הראויי� לסנהדרי�} 
סנהדרי� בעו בעלי כשפי	, יודעי	 בע' לשו� [שלא יהא עד (מתורגמ�) מפי עד] 

אי� מושיבי� סנהדרי� בעיר אא"כ יש ב' מדברי	 (רש"י � בע' לשו�) ואחד נוס) שמבי� ע' לשו�, וי"א ג' 
מדברי	  

צרי� בעיר לת"ק � 120 אנשי	 (23, וג' שורות של 23 להוסי) מה�, ובטלני	 וכו') 
לר' נחמי' � 230 (23 שרי עשרות (רש"י = שררה))  

לרבי � 278 (230 ועוד 48 שמוסיפי� עד ע"א) ולר"י 277 
{ת"ח ידור בעיר שיש י' דברי	} 

רש"י טו: � יז: 
לר"ל לר"א נחש יש לו תרבות וכשהמית סופ� מוכיח על תחלת� שאינ� בני תרבות 

כרתי ופלתי � לרש"י � אורי	 ותומי	 



ר"י � אחד ממונה על כל השופטי	 � רש"י � ב"ד הגדול שבירושלי	 
 לרש"י � אמרי בי רב = רב המנונא 

 
פ"ב כה� גדול 

גמ' יח. ! יט. 
דני� כה"ג למלקות בג' [כל הדבר הגדול � דוקא במיתת ב"ד] 

כה"ג מעיד רק בפני מל� דאתא ויתיב משו	 כבודו לקבלת עדות (רש"י � במעיד על ב� מל� (או אמל� מבית 
דוד)) ואח"כ אזיל דאי� מושיבי� מל� בסנהדרי� [לא תענה על רב] 

אי� מושיבי� בעיבור שנה מל� [משו	 הוצאות החיילות] וכה"ג [משו	 צינה דיו"כ] 
כה"ג אינו מיב	 אלמנה מ� הנישואי� [אי� עשה דוחה ל"ת ועשה] או מ� האירוסי� [אטו ביאה שנייה] 

אלא חול% [יבמות כ. � יבמתו] 
כה"ג אונ� � ר"מ � אינו יוצא אחר המטה אלא במבוי שכבר יצא ממנו עד פתח העיר [מ� המקדש לא 

יצא � מקדושתו � שלא יגרו	 טומאה] 
ר"י � אינו יוצא מ� המקדש [דלמא יגע אגב מרירות] 

כה"ג שמנח	 � סג� משוח שעבר לימינו, כה"ג באמצע, ראש בת אב וע	 משמאלו ואבלי	 משמאל 
המנחמי� 

שמתנח	 � כה"ג באמצע ואי�משוח שעבר [שלא יחלוש דעתו דשמח]  
בהבראה � יושב אספסל והע	 על האר%  

שורה (י' אנשי	) אבלי	 בעמידה והע	 עוברי�, והתקינו ע	 עומדי� ואבלי	 עוברי�, רש"י � להל' או או 
תקנת ר' יוסי שלא תל� ב� אחרי אמו בשוק, שיהו נשי	 מספרות בבית הכסא (רש"י � שבשדות) [משו	 

ייחוד] 
גמ' יט. ! כב: 

מל�: אי� דני� מלכי ישראל [מעשה שיראו מַיַנאי] ואינו ד� [קשוט עצמ�] ואינו מעיד 
אינו מייב	 או חול% [רש"י � גנאי], ר"י � יכול א	 רוצה [כבודו מחול במצוה]  

אי� מייבמי	 או חולצי� אשתו [אסורה] 
לר"י מל� נושא אלמנת מל� [דוד נשא נשי שאול] 

מקדש במלוה ופרוטה � לשאול דעתי' אמלוה ולדוד אפרוטה, לכו"ע אפרוטה ומח' אי ק' ערלות 
פלשתי	 שוה כס) 

{דוד נשא מירב ומיכל; המגדל והמלמד כאילו ילדו; יעקב פדה אברה	 מצער גידול בני	 (לרש"י � גידול 
י"ב שבטי�); פלטי ב� ליש נע% חרב ביניה	; שקר הח� וכו'; נענש אבנר} 

מל� לא יוצא ללויה, לר"י יכול א	 רוצה [כדוד] 
ר"י � נשי	 לפני המטה, ת"ק � כפי המנהג 

הבראה למל� � ע	 על התר% ומל� על דרגש 
מל� פור% גדרות לעשות לו דר� (רש"י � לשדהו); דר� המל� אי� לו שיעור 

ר' יוסי, שמואל � האמור בפ' המל� (רש"י � בניכ� ובנותיכ� יקח וכו') מותר לו,  
ר"י, רב � פ' זו רק לאיי	 

ר' יוסי � ג' מצות בכניסת� לאר% 1) מל� 2) עמל� 3) ביהמ"ק, ר' נהוראי � פ' מל� לא למצוה אלא כנגד 
תורעמת�  



{בתחלה מל� שלמה על העליוני	 ובסו) על מקלו/גונדו; מח' רב ושמואל א	 חזר למלכותו} 
ביזה � אוצרות מלכי	 למל� [אורחא], שאר � מל� נוטל מחצה [לנגיד ולצדיק � ככה"ג בלח	 הפני	 

[לאהר� ולבניו]] ובורר ראשו� 
לא ירבה נשי	 � ת"ק � 18 [שש נשי	, כהנה וכהנה],  

ברייתות � 24 [כהנה = 12, וכהנה = 24], 48 [וכהנה]  
ר"י � מרבה ובלבד שלא יהו מסירות לבו [לא יסור לבבו] 

ר"ש � אפי' א' שמסירה אסור 
ר"ש דריש טעמא דקרא ולא ר"י  
פלגש � בלי כתובה ובלי קידושי� 

{400 בני יפת תואר לדוד; אמנו� ותמר} 
יחוד ע	 אשת איש דאו' [יסית� אחי� ב� אמ� � רק ב� מתיחד ע	 אמו],  

ע	 פנויה דרבנ� [אמנו� ותמר] 
לא ירבה סוסי	 � רק בטלני� אפי' א' [למע� הרבות סוס] ועובר בל"ת על כל סוס [סוסי	] 

ריבוי סוסי	 מותר כדי רכבו ופרשיו אפי' בהרווחה,  
ריבוי כס) מותר כדי לית� לאספניא (חיילותיו) אפי' להרווחה  

{כשנשא בת פרעה נע% גבריאל קנה בי	; לא נתגלו טעמי תורה דשלמה נכשל בלא ירבה לו 
נשי	/סוסי	} 

כותבי לו ב' ס"ת לשמו � ולא משל אבותיו [וכתב לו], א' לבית גנזיו וא' על זרועו, ואינו נכנס עמו לבית 
הכסא [יקרא בו] 

רבא � מצוה להדיוט לכתוב ס"ת משלו [כתבו לכ	]  
{ביררו כתב אשורית ולשה"ק; ראוי שתינת� תורה ע"י עזרא, נשתנה על ידו הכתב} 

אימתו עלי� � אסורי� בסוסו, כסאו, שרביטו, חו% ממל� אחר 
אי� רואי� כשמסתפר, ערו	, במרח% 

{אבישג; כמה קשי� גירושי�; עונש מיתת אשתו ראשונה; כורתת ברית למי שעשאה כלי} 
 [�מסתפר כל יו	 [מל� ביפיו תחזינה עיני

כה"ג מסתפר כל ע"ש [חידוש משמרות], כה� הדיוט כל ל' יו	 [פרע (כנזיר) לא ישלחו] 
ובזה"ז א"צ [כשיבנה ביהמ"ק יסתפר, לא גזרו דלא מיחל עבודה] 

כהני	 ששכחו משמרת	 � רבנ� � לעול	 אסורי	 ביי� [יבנה ביהמ"ק ועכשיו זמנו] 
רבי � מותרי	 [רש"י � לא חייש שיבנה פתאו�] 

פרועי ראש במיתה [הללמ"ס, היקש לשתויי יי�] אבל לא מחלי עבודה (לגי' רש"י כא� למסקנא מחלי עבודה) 
רש"י כ. � כא: 

לרש"י � מלכות נתבטלה ה' שני	 בי� שאול לאיש בושת, ½ שנה בי� איש בושת לדוד 
לרש"י � מעכה (יפת תואר) ילדה לו לדוד תמר קוד	 שנתגיירה בלב של	 

שלוחי	 למצרי	 לקנות סוסי	 עוברי	 בלא תוסיפו לראות	 עוד 
 כתב עברית = כתב ליבונאה � לרש"י � אותיות גדולות 



 
פ"ג זה בורר 

גמ' כג. ! כד: 
דיני ממונות � זה וזה בורר דיי� א' והדייני� בוררי� שלישי, לר"מ בעינ� א) דעת בעלי דיני�  

אי� כופי� לוה לדו� בעירו בפני ערכאות שבסוריא (אינ� בקיאי�), ר"פ � כשרוצה ב"ד אחר הסמו� לזה 
לר"מ יכול לפסול דיי� של ערכאות שבסוריא (ולרבנ� לא) ולא מומחי� 
לר"מ יכול לפסול עדות של זה � לר"ל לחזור מקבלת עד א' כבי תרי,  

ר' אלעזר � בבא הוא ואחר לפסול כל משפחתו [איהו ממילא קפסל],  
ר' יוחנ� � לפסול א' מב' כיתי עדי	 שאמר הבע"ד להביא [רב דימי � דאינו נוגע בעדותו � ל"ק 

דרש"י � כמ"ד צרי� בע"ד לברר דבריו � ולהביא השנייה, ל"ב � א"צ לברר דבריו � להביא א$ הראשנה כשרי�, 
הראשוני� כשנמצא השנייה פסולי�) רבי� � כשפסל א) הדייני� ונמצא אמת [מיגו] (וכ� להיפ�)] (וב' לשונות ברש"י א� נאמני� לפסול 

ורבנ� חולקי� 
{ר"ל כעוקר הרי	 ור"מ הרי הרי	 וטוחנ�; ת"ח בא"י מנעימי� ונוחי� זל"ז בהלכה משא"כ בבבל; 

חנופה וגסות רוח בבבל; בבל בלולה במקרא משנה ותלמוד; במחשכי	 הושיבני � תלמוד 
בבלי} 

"נאמ� עלי (רש"י � להיות דיי�)" קרוב (ר' דימי � א' מג'), ג' רועי בקר, השבע לי בחיי ראש� (רש"י � ולא 
שבועה חמורה) � ר"מ � יכול לחזור, חכמי	 ולהל' � אינו יכול לחזור  

שמואל � מח' ב"מחול" (התובע), אבל ב"את�" (הנתבע) לכו"ע חוזר  
ר' יוחנ� � מח' באת�, רבא ולהל' � מח' באת� אבל במחול לכו"ע אינו חוזר 

ר"ל � מח' לפני גמר די� אבל לאחר לכו"ע אינו חזור 
ר' יוחנ� ורבא ולהל'  � מח' לאחר אבל לפני לכו"ע חו זר (שמואל � אא"כ קנו מידו (רש"י � מתחלה 

שלא יחזור))  

גמ' כד: ! כז: 
פסולי� לדו� ולהעיד (תוס' � דרבנ�) [רש"י � מעי� גזלני� � אל תשת רשע עד � וכ"ש דיי�]: 

1) משחק בקוביא [רמי ב"ח � אסמכתא לא קניא (רש"י � כעי� גזילה בידו), רב ששת � כר"י (להל') אי� 
אומנות אחרת � שאי� עסוקי� ביישובו של עול	 [רש"י � אינ� בקיאי� בדיני מו"מ ואינ� יראי חטא]]  

2) מלוה ולוה בריבית 
3) מפריחי יוני	 (איזה תקד	, מביא יוני	 מאחרי	 � גזל מפני דרכי שלו	) 

4) סוחרי שביעית, 5) גוזל מציאת חש"ו, 6) חמס�, 7) רועה 
8) מגדל בהמה דקה בא"י (רבא) 

9) גבאי המס ומוכסי� (רב יהודה � דוקא בדחזו דשקלי יתירתא) 
10) ר"נ � אוכלי דבר אחר (רש"י � מקבל צדקה מגוי) בפרהסיא בדאפשר בצינעא 

11) רב ששת � חשוד על עריות, ור"נ מכשיר (לרש"י � בבא אערוה � אינו חמס) אבל לא להתיר אשה 

ריב"ל � אימתי ובד"א של ר"י לפרש, ר' יוחנ� � בד"א לחלוק, רמי ב"ח � אפי' אימתי לחלוק 
לר"ט דברייתא ולרמי ב"ח � ת"ק דר"י דמשנתנו � אפי' יש לה� אומנות אחרת פסולי� [רש"י � לאו בידו  

הוי אסמכתא] 
תקנת החשוד אטריפות רק כשיל� למקו	 שאי� מכירי� ויחזיר אבידה/ויפסיד טריפה משלו בדבר חשוב 

משחק בקוביא � שבירת� ולא עושה אפי' בחנ	 (י"ג לנכרי	) 
מלוה בריבית � קריעת שטר ולא אוזי) אפי' לנכרי 

סוחרי שביעית � יבדלו ונות� הרווחי	 במתנה לעניי	 
כהני חשידי אשביעית (רש"י � להשהותו אחר ביעור � דמורו היתרא דקדשי� הותרו לה�) 

{קשר רשעי	 אינו מ� המני�; שבנא מרד בחזקיה וביקש להשלי	 ע	 סנחריב; כי השתות יהרסו�; תורה 
נקראת תושיה; מחשבה (דאגת  מזונות) מועלת אפילו לדב"ת (לשכח) אא"כ עסוקי� לשמה} 

הנפסלי� מדרבנ� לעדות רק אחרי שהכריזו בב"ד פסול� � ומח' א	 סת	 רועה בעי הכרזה 



אריס שגונב דבר מועט שנגמרה מלאכתו כשר לעדות [רש"י � מורי היתר] 
קוברי	 ביו"ט כשרי	 [סברי "מצוה" � והשמתא ל"כפרה"] 

עד זומ	 � אביי ולהל' � נפסל למפרע משעה שהעיד, רבא � משהוז	 ולהבא [אי� ל� אלא משעת 
חידושו (לרש"י � חי' שהראשוני� נפסלי�), משו	 פסידא דלקוחות דלפני הזמה (אפי' אי� חידוש � 

העידו תרי בחד, דפסלינהו בגזלנותא)] 
מומר לנבילות להכעיס �  

אביי ולהל' � פסול [רשע � כר"מ דהחשוד לקל הוחשד לחמור (רע לבריות)]  
רבא � כשר [דוקא רשע דחמס � הו"א כר' יוסי (דהוז	 בממונות כשר לנפשות), אינו חשוד א) לרע 

לבריות] 
תוס' כד: � כז. 

אסמכתא לרב ששת � לרש"י � סומ� דסבור דבידו לעשות 
לרש"י � שכיר מותר לעבוד בקרקע של נכרי בשביעית 

מותר למכור שביעית � לרש"י � ע"מ לאכול היא ודמיה לפני שביעית 
מומר לנבילות לתיאבו� לכו"ע פסול � חמס � לרש"י � משו	 ממו� דשכיח בזול 

רוצח בזה"ז לכהיוהו לעיניו � 1) ינקרו, 2) יתנו ממונו ליורשי�, 3) שמתא 
גמ' כז: ! כט. 

קרובי	: ראשו� בראשו� (אח � אחות), שני בראשו� (דוד), שני בשני (ב� דוד) [לא יומתו אבות (אחי	) 
על (בעדות) בני	 ובני	 לא יומתו על אבות], ובעל באשתו [אשת דודו = "דודת� היא"] 

חורגו ואשתו פסול � אבל בנו וחתנו יעיד 
לר' יוסי (להל') חת� גיסו (בעל אחות אשתו) יעיד, ור"י ומשנתנו חולקי� 

משנה ראשונה � רק הראוי ליורשו פסולי	 (רש"י � אחי אמו כשר לו, אבל הוא פסול לאחי אמו) 
שלישי בראשו� � למשנתנו יעיד, רב (רש"י להל') כר' אלעזר � פסול  

שלישי בשני � לר' אלעזר פסול, לרב (רש"י להל') יעיד 
מח' בב"ב אי לאבי אבא נחשב שלישי או שני 

stepbrother � לר' ירמי' פסול, לרב חסדא כשר, מחות� � רב חסדא � כשר  אחי האח 
ארוסה � לרבה בב"ח כשר לחוב לה [לאו שארו], לרבינא פסול [איקרובי דעתא] 

קרוב ונתרחק כשר, ר"י � א	 יש בני	 פסול (מח' להל')  
שושבינו (רב � כל ז', רבא � יו	 החופה), לא דיבר ג' ימי	 מאיבה � לר"י פסול [לא אויב לו � 

מקרבא/מרחקא דעתי'], לרבנ� כשר לעדות ופסול לדיינות 
ר' יוסי בר"י � שונאי	 אי� יושבי� בדי� כאחד 

רש"י כח: 
לרש"י � ב� גיס מאשה אחרת כשר אפי' לר"י ומשנתנו (ויש חולקי� � רק לר' יוסי) 

גמ' כט. ! ל. 
בדיקת עדי	 � מאיימי	 שהשוכרי	 עדי	 מזלזלי	 בו, בודקי	 הגדול לבד, השני, נותני	 ונותני�, 

מכניסי� בעלי דיני	 והגדול שבדייני� אומר ההכרעה 
דיי� שאמר איני יודע (אפי' מהמיעוט) יוסיפו הדייני� [רש"י � כמי שלא ישב בדי�] 

עדות על הודאה רק באמר "את	 עדי" (אפי' מלוה � ולוה שותק) דטוע� משטה אני ב� (גמ' ב"ב � חו% 
משכיב מרע � דאינו משטה), לרבא � אפי' "להד"מ" [לא הוחזק כפר� דלא זכר מילי דכִדי] 

(ואביי חולק) 



לא טענינ� לי' משטה אני ב�, טענינ� זכות לדיני נפשות, לא טענינ� למסית [לא תחמול ולא תכסה עליו, 
ה' לא טע� לנחש] 

{כל המוסי) גורע} 
אד	 עשוי לומר שלוה שלא לה8 ביע את עצמו, ר' חייא � ואת בניו (ור' ישמעאל בר' יוסי חולק) 

כותבי� הודאה (רש"י � כמלוה בשטר): בפני שני	 וקנו מידו [רש"י � סת� קני� לכתיבה עומד],  
בפני ג' ולא קנו לרב, ולא לרב אסי � לרב אדא ב"א אלא כשהוא כנפינהו, לרבא � ואמר הוה עלי 

דייני, למב"ר אשי � וקבעו מקו	 ומזמני לי' [רש"י � נעשית כמלוה בשטר שגלוי' לכל] 
בקרקע בפני ב' בלי קני� (מח') להל' כותבי�, ומח' במטלטלי� בעינייהו [אי נחשב מחוסר גוביינא] 

חסרו� בלשו� השטר � חזקה דב"ד כותבי� כדת כר"ל, אבל בחתימת שני	 חוששי� לב"ד טועי� אא"כ 
יש הכרח דהיה ג'  

ע"א על הודאה בממו� שהטמי� בשדה בחייו � נאמ� [בידו ליטל�] 
גמ' ל. ! לא: 

כתיבת פסק די� ע"י רוב � ר' יוחנ� � "זכאי" [לא תל� רכיל],  
ר"ל � פלוני מזכה ופלוני מחייב [מחזי כשיקרא], 

ר' אלעזר � מדבריה	 נזדכה פלוני [כשניה	] 
די� ע"י רוב וטעו � הרוב משלמי	 חלק	, ובע"ד מפסיד חלק המיעוט [טוע� דהו"ל לציית לי, והרוב 

טועני	 דבלעדו לא סליק דינא]  
צירו) עדי	: ת"ק � ראייה ביחד [מעידי	 על דברי	 שוני	, והוא "עד" � כחד],  

ור' יהושע ב"ק חולק [והוא עד או ראה או ידע � מ"מ] 
לתני רב אידי ב"א (מח') מודה ת"ק לריב"ק בעדות בכור (לרש"י � כ"א ע"א על מו� מאליו),  

קרקע (רש"י � ב' הודאות) (ויודעי	 דעדות	 על דבר א'), חזקה (רש"י � ע"א על ג' שני� שוני�),  
סימני גדלות (כ"א על ב' שערות אחרות) 

מח' אי הל' כריב"ק א) במטלטלי� (רש"י � כ"א על הלואת מנה אחרת) 
לת"ק הגדה ביחד [כ"א ע"א לשבועה, היקש לראייה], ור' נת� חולק [לא מקיש] 

מפקינ� לבעלי די� בשעת משא ומת� 
עדות המוכחשת בבדיקות: רב יהודה � כשרה בדיני ממונות  

(רבא � אבל לא ב"מנה שחור � לב�" (רש"י � עיקר גו$ העדות), ונהרדעי חולקי�) 
לדיני נפשות � לרב יהודה פסולה, לרב חסדא כשרה 

ר"ש ב"א � ע"א 100 וע"א 200 � לב"ש פסול, לב"ה בכלל מאתי	 מנה,  
ובב' כיתי עדי	 לכו"ע כשר 

"הבא כל ראיות� עד ל' יו	" � לרשב"ג (להל') � יכול לסתור הדי� אפי' מצא אח"כ 
"הבא עדי	, ראיה" "אי� לי" � לרשב"ג יכול להביא אח"כ (אא"כ ידע בה� קוד	), וחכמי	 (להל') 

חולקי	 [רש"י � חיישינ� לזיו$ ולשכירת עדי�] 
ומודי	 חכמי	 � ר"נ � בינוקא דלא ידע במילי דאבוה, בבאו עדי	 ממדה"י, בשטרות אביו מופקד 

ביד אחר 
לרבה ב"ר הונא בש	 ר' יוחנ� הל' כרשב"ג א) בערב וציד�, ורבב"ח חולק 

ב' לשונות בר"נ א	 שליש נאמ� על שט"ח שבידו דפרוע [אי בעיא שורפו] (וכ� הל') 
או לא [איתחזק בב"ד (לרש"י � הנפק)]  

ר' יוחנ� � כ"א יכול לכפות ללכת למקו	 הוועד,  
ר' אלעזר ורב ספרא � כופי� לדו� בעירו [יוציא מנה על מנה?] (ויכולי� לשאול בכתב ויכול לבקש 

שיכתבו מאיזה טע	 דנתוני), רב אשי � חו% ממלוה שיכול לכו) לבית הוועד [עבד לוה] 
חליצה כופה לעיר של יב	 [זקני עירו] 

 
 



פ"ד אחד דיני ממונות  
גמ' לב. ! לו: 

עמנו היית	 ביו	 שכתוב בשטר, כשר [ממונות א"צ דרישה וחקירה � ושמא איחרוהו וכתבוהו (לרש"י � 
כתבוהו בזמ� הכתוב במקו� המזימי� ולא במקו� הלואה)] 

ר' חנינא, משנתנו � מדאו' דיני ממונות בדרישה וחקירה [משפט אחד יהיה לכ	] ומדרבנ� א"צ [שלא 
תנעול דלת] 

רבא � דיני קנסות צרי�, והלואות א"צ 
ר"פ � רמאי צרי�, אי� חשש רמאי א"צ 

קדימה לעבור בדר� צר לטעונה, לרחוקה, בשוי� עושי� פשרה ומעלי� שכר לשני 
דיני נפשות: 

1) פותחי� לזכות (רבה � "יש ל� עדי	 להכחיש�?", רב כהנא � "מדבריכ	 (עדי	) נראה זכאי", 
אביי ורבא � "אי לא הרגת לא תירא", רב אשי � "מי שיודע ילמד זכות") 

2) מטי� בתר רוב לחובה על פי שני	 [לא תהיה אחרי רבות לרעות] 
3) אי� מחזירי� (סותרי�) הדי� לחובה [צדיק אל תהרג] (וחייבי גלויות ומלקיות [ג"ש]) חו% מטעות 
שהצדוקי� מודי� (מפורש), ממסית � דמחזירי� רק לחובה [לא תחמול ולא תכסה עליו, כי הרג 

תהרגנו] 
4) אי� התלמידי	 הנמצאי	 מלמדי� חובה [ועד אחד לא יענה בנפש לזכות] והעדי	 לרבנ� דר' יוסי 

בר"י אפי' לא לזכות [כנוגע (רש"י � שלא יזימ�)] 
5) המלמד זכות אינו יכול לחזור בשעת מו"מ וללמד חובה [רש"י � סברא דבעינ� והצילו] 

6) גומרי� ביו	 דוקא [והוקע אות	 לה' נגד השמש] 
7) לחובה מליני� הדי� ליו	 שלאחריו [צדק ילי� בה, אשרי חמו%] � לכ� אי� דני� בע"ש � דא"א 
להורגו בשבת [לא תבערו אש בכל מושבותיכ	 (= ב"ד)] ולא לגמור הדי� ביו	 א' [ליבא 

דאינשי� אינשי]  
8) מתחילי� מ� הצד (ולא מ� הגדול) [רש"י � שמא יחייבנו הגדול ולא ירצו לחלוק משו� לא תענה על רב, 

ויחגור ג	 דוד חרבו (אחרונה)] 
 [�9) רק מיוסחי	 דני� [ומו	 אי� ב� � ונשאו את� � בדומי� ל

10) זק�, אי� לו בני	, לר"י אכזרי � פסולי	 לדו� (אלא במסית) 

מחזירי� די� של ממונות � רב יוס) לגי' הרי"$ � באינו מומחה, וגי' שלנו חולק [רש"י � א"ל בע"ד דילמא טעמא 
קמא עיקר] , מומחה � ר"נ � בשיש גדול הימנו, רב ששת � בטעה 

ר' יוסי בר"ח � תלמיד שזיכה ומת מצטר), ר' יוחנ� � ב' שאמרו טע	 א' מב' מקראות � מוני� רק א' 
[אחת דבר אלקי	 (רש"י � וא' מה� טעה)]  

דיני ממונות � תחלת די� ביו	 [ביו	 הנחילו] וגמר די� בלילה [ושפטו את הע	 בכל עת], לר"מ ביו	 
[היקש � כל ריב וכל נגע] 

ר' יוחנ� התיר דיי� סומא בא' מעיניו (דלא כר"מ דהקיש)  
צוואת מת = די� פסוק [לחקת משפט] כשיש ש	 ג' ויכולי� מיד לעשות די� (לתת לכ"א כפי דבריו)  

אבל לא כשיש ב', ולא בלילה [ביו	 הנחילו]  
לאביי אי� רציחת ב"ד דוחה עבודת קרב� ציבור [ק"ו משבת �ומע	 מזבחי לקרב� יחיד דאינה בשבת], 

ורבא חולק [מע	 מזבחי � המיוחד לי (תמיד)]  
לדיני ממונות, נפשות, מכות, חודש, שנה � אב ובנו, רבו ותלמידו נחשבי� כדי� א', אא"כ א"צ לרב 

לסבריה (אלא לגמריה)  
אבל בדיני טומאה (רש"י � שהוראת� ביחיד) מוני� לה	 שני	 

שור הנסקל כדיני ממונות [לא תטה משפט אביונ�] חו% מדי� כ"ג דייני	 
רש"י לב. � לו: 

ממונות א"צ מטי� עפ"י שני	 � לא תטה משפט אביונ�, אלא שור הנסקל וכ"ש שאר ממונות 



יכולי	 לחזור תכ"ד אחר דרישה וחקירה 
מומה לב"ד/לרבי	 פטור מלשל	 דמזליה דגברא גר	 לי' למיטעי 

גר ד� חבירו, אמו מישראל ד� אפי' ישראל � לרש"י � לדי"נ אבל לממונות גר ד� ישראל 
גמ' לו: ! לט: 

סנהדרי� (רש"י � א$ של כ"ג) יושבי	 בחצי עיגול [רואי� זא"ז � אג� הסהר]  
ב' (ג' לר"י) סופרי דייני	 כותבי� 

לפניה� ג' שורות של ת"ח (רש"י � של כ"ג � להטייה להוסי$ עד ע"א) וכ"א מכיר מקומו (כפי סדר)  
ע' � אסור לצאת (יד: לדבר הרשות) אא"כ נשאר כ"ג [אל יחסר המזג]  

{אפי' כסוגה בשושני	 לא יפרצו פרצות; ר' זירא קירב בריוני	} 
מאיימי� על עידי דיני נפשות 

circum) בדיני ממונות הוי עדות  stancial evidence לר' אחא מאומד (
ומשנתנו ור"ש ב� שטח (בנפשות) חולקי	 [ע"פ שני	 עדי	] 

{די� ד' מיתות לא בטלו; קי�; גלות מכפרת; שלתיאל (נחמיה); נכנס יי� יצא סוד;   
הקב"ה הקדי	 גלות צדקיהו, ב' שני	 לונושנת	;  

 נברא אד	 יחידי � עול	 מלא, מפני שלו	 הבריות, כנגד המיני	, גדולתו שהקב"ה טובע כ"א בחותמו 
של אדה"ר ואינ	 דומי	 � בקול במראה ובדעת; אד	 נברא בערב שבת; הוצבר עפרו מכל 
העול	, י"ב שעות של יו	 שישי; חיה רעה שולוטת באד	 א	 נדמה כבהמה; כתי מלאכי 

השרת התנגדו לבריאת אד	; אדה"ר � מסו) העול	 על סופו, בלשו� ארמי ספר, הראהו דור 
דור ודורשיו, מי� היה, מוש� בערלתו, כופר;  

 דע מה שתשיב לאפיקורוס גוי אבל ישראל פקר טפי; תשובות למיני	; לר"מ 300 משלות שועלי	;  
ר' תנחו	 בביבר; שמש ניחא על כל העול	 כ"ש שכינה; הקב"ה מייסר הגדולי	; עיקר טבילה 

באש; טוב ה' לקוויו כשהוא עודר (מגי� ושכר); הקב"ה אינו שש במפלת רשעי	 אבל אחרי	 
 משיש; מיתת אחאב; עובדיה � גר אדומי; קצ) על ישראל כשמישע מל� מואב הקריב בנו} 

 
פ"ה היו בודקי� 

גמ' מ. ! מב. 
ז' חקירות [ודרשת, וחקרת, וכו' � ג"ש היטב היטיב, אמת נכו� � לר"ש לנשרפי�, לברייתא � לאיזה 

יובל] � שבוע ביובל, שנה, חודש, כמה בחודש, יו	, שעה, מקו	 
ר' יוסי � ג' � יו	, שעה, מקו	 ["אמש הרגו" שכיח]  

איני יודע בחקירות � עדות בטלה [א"א להזימ� [רש"י � דהזמה כ' בהו]]  
בבדיקות � דוקא הכחשה בטלה [נכו�] � רב חסדא � אבל לא הכחשה בדבר צדדי,  

וריב"ז (ל: � ורב יהודה בדי"נ) חולק אא"כ נשאר ב' שיודעי	 (דלא כר"ע) 
עד רובא דחודש טועה יו	 א' � שאינו יודע בעיבורו 

ר"מ � אי� הכחשה שעה א', לר"י ב' שעות (חו% מה' לז', מלפני ובתו� נ%) 
אחרי עדות � "א	 לא קטלת לא תדחול" � תלמיד (או עצמו ולא עד) יכול ללמד זכות ומעלי� אותו 

(ואינו יורד כל היו	 � באי� ממש בדבריו, לעול	 ביש ממש) 
בלא מצאו זכות � הלנת הדי� � נו"נ זוגות, כל הלילה, וא	 לא מצאו � עומדי	 למני� � "איני יודע" 

כמא� דליתי', באי� הכרעה לר' יוסי פוטרי� ולמשנתו מוסיפי	 ב' עד ע"א, ואז דני� עד הטייה,  
ואי לא � פוטרו והגדול אומר "נזדק� הדי�" 



התראה [וראה את ערותה � טעמו של דבר, וכי יזיד � עדיי�, מקושש � עדיי�, על דבר אשר ענה � אעסקי 
דיבור] 

בקבלת התראה צרי� להפקיר עצמו למיתה ("ע"מ כ�") [ומת המת] 
לר' יוסי בר"י דחבירה א"צ התראה, אינה נהרגת בזינתה [א"א להזימ	 דיאמרו "לאסור אבעלה באנו" 

אינו עדות] 
קידוש לבנה � רב יהודה � עד ז', נהרדעי � עד ט"ז  

כמקבל פני השכינה [החודש הזה � זה קלי] � מעומד 
{מלחמתה של תורה למי שיש חבילות של משנה} 

רש"י מ. � מא: 
כמה בחודש, יו	 � יתכ� שעדי הזמה נזכרי	 רק כשאומרי	 איזה יו	 
עדי	 זוממי� א"צ התראה � כאשר זמ	 וזה חשב להורגו בלי התראה 

 א' מג' אינו יודע חקירות � לר"ע בטלה כולה � לרש"י � דבעי ראוי להזי	 כול	 כר"ש 

 
פ"ו נגמר הדי� 

גמ' מב: ! מה: 
בית הסקילה חו% לב"ד ולעיר [הוצא את המקלל מחו% למחנה (של משה) + ויוציאו אל מחו% למחנה 

(ישראל), הוצא + מחו% למחנה] 
רחוק מב"ד [שלא יחזו ברוצחי	, שיהא לו הצלה] 

"אב�, אבני	" � מספיק א' א	 מת, ואי לא מביאי	 אחרי	 
אב� הנסקל, סיי) וכו' משל ציבור, יי� ע	 קורט לבונה משל נשי	 יקרות או ציבור [תנו שכר], וספק 

בסודר להני) וסוס להצלה בלימוד זכות 
תלמיד שזיכה ומת � נמנה מ� המזכי	 

תלמיד שרוצה ללמד זכות ונאל	 � ספק (רש"י � אי סותרי� הדי� ומביא דייני� אחרי�) 
מחזירו בלימד על עצמו זכות � ב"פ אפי' אי� ממש בדבריו, אח"כ רק ביש ממש 

מכריזי� בהליכתו שכל שיודע ילמד זכות 
אומרי	 לו התודה או לומר תהא מיתתי כפרה על כל עונותי (לר"י � "חו% מעו� זה" בעדי	 שקרי	) 

{יי� למרי נפש; זובח יצרו ומתודה; נמוכי רוח כהקריב כל הקרבנות ואי� תפלתו נמאסת; עכ�; אע"פ 
שחטא ישראל הוא; ועשיר יענה עזות � יהושע; עתה באתי, מיד ויל� בעומקה של הלכה; 

גבריאל � פיסקו�, איטנמו�, סיגרו�; יקדי	 תפלה לצרה} 
ר"י, ר' אלעזר בר"ש � ערבות על נסתרות משעברו ירד� [נקוד לנו ולבננו] 

ר' נחמי' � רק על נגלות משעברו 
הורגו (רש"י � ואי� חושדי� העדי�) אפי' חזרו העדי	 ונתנו טע	 לדבריה	 [חוזר ומגיד] 

נסקל ערו	 (ומכסי	 ערוה) [אותו] � לחכמי	 דר"י אשה בכסותה [אותו, ברור מיתה יפה � ובזיונה גרוע 
ממיתה מהרה] 

בית הסקילה � ב' קומות + קומתו [מיתה יפה, ולא מינוול] 
עד א' דוחה, וא	 לא מת � עד השני מרי	 אב� ע	 חברי' והוא משלי� על לבו [סקל יסלק או ירה יירה], 

וא	 לא מת � ויד כל הע	 באחרונה 



האב� נקבר עמו בתפיסתו (רש"י � בתו� ד"א)  
שמואל � נקטעה יד העדי	 פטור [ויד העדי	 תהיה � ובעינ� קרא כדכתיב (כת"ק דר"א ודר"ש, (לגי' 

דנזיר � כר"א) דבה� מעכב)], גידמי� מעיקרא � יהרג [יד � שהיתה] 

גמ' מה: ! מט. 
תלייה � ר"א � כל הנסקלי� [והומת ותלית, כי קללת � ריבוי ומיעוט המרוחקי�]  

חכמי	 � רק מגד) ועע"ז [כלל ופרט המרוחקי	 לרבות ע"ז] 
ר"א � א) אשה אלא פניה כלפי הע%, חכמי	 � לא אשה [וכי יהיה באיש] 

אי� דני� ב' ביו	 א' אא"כ מיתה א' ועבירה א' 
 �ב"ד מלקי� וסוקלי� לעשות סייג לתורה כשהשעה צריכה לכ

ע% התלייה לת"ק נועצי	 [כי קבר (א) הע%) ואינו מחוסר קציצה],  
לר' יוסי מוטה אכותל [כי קבר � ואינו מחוסר תלישה] 

סמו� לשקיעה [רש"י � שיקברוהו מיד ולא ישכחו] ממיתי� ותולי� ומתירי� מיד וא	 ל� עובר בלא תלי� 
{קלני מראשי, מזרועי; לא תלי� � משל לתאומי	; רמז לקבורה מה"ת} 

הלנת כל מת בל"ת [יקברנו] חו% מלכבודו 
ספק אי קבורה משו	 בזיו� לקרוביו או כפרה (נ"מ אי לא רוצה) 

הספידא יקרא דשכבי (א	 לא רוצה א"צ, כפינ� יורשי� לשל	) 
בית הקברות לנהרגי� ונחנקי� וא' לנסקלי� ונשרפי� [אי� קוברי� רשע אצל צדיק [ויגע האיש בעצמות 

אלישע ויחי], או רשע חמור אצל רשע קל וכא� הללמ"ס רק ב'] 
עד עיכול בשר ואז קובר� במקומ� ואי� אבילות [אביי � רשע, רב אשי � הואיל ואידחו (בשעת 

סתימת גולל/קבר מכפרה) ידחו, רש"י � בזיו� לכפרה] אלא אנינות [בלב] 
הפריש קרב� והמיר, ונשתטה וחזר � הואיל ונדחה ידחה 

רשע � אביי � מת, הרוגי ב"ד אי� כפרה [יטמא בעמיו � בעושה מעשה עמיו], הרוגי מלכות יש כפרה 
[שלא בדי�]  

רבא � הרוגי ב"ד יש כפרה [לא כדר�] משנתעכל הבשר, לרב אשי � צער הקבר פורתא 
קבר מחובר מותר בהנאה [היקש לע"ז] אבל בני� (תלוש ולסו) חברו) אסור מדאו' (אפי' פינהו) אא"כ 

נקבר בגזלה [רש"י � אי� תורת קבר] 
פינה קבר � עדיי� טמא מדרבנ�, חו% מנקבר בגזלה, מזיק הרבי	 

ארג בגד למת (רש"י � שמת) � אביי � אסור [ש	 ש	 מעגלה ערופה] אבל טווה מותר 
 רבא (להל') � מותר [ש	 ש	 מע"ז � לא בהזמנה] 

לרבא � הזמנה בלי שימוש, שימוש בלי הזמנה אינו אוסר [רש"י � אקראי] (אלא בשעת תשמיש) (אבל 
הזמנת קבר בני�, חוצב אבני	 לאביו אסור משו	 כיבוד אב)  

אביי � הזמנה אוסרת, שימוש בלי הזמנה מותר 
בנה "נפש" לש	 חי, דימוס א' לש	 מת וקברו ופנייה � אסור בהנאה אא"כ חול% הדימוס 

מ1 תר צדקה שגבו למת זה �  
ת"ק � ליורש [לאביי � דלא חזי לא תפיס, לרבא � מוחל זילותי' ליורש] 

ר"מ � לא יגע [לאביי � ספק אי תפיס, לרבא � ספק אי מוחל] 
ר' נת� � יעשנו כבוד למת [תפיס, לא מוחל] 

רשב"ג � בגדי	 הנוגעי	 במטה שנקברת עמו נאסרי� [מחלפי בתכריכי�] 
עור תפילי� � א"צ עבוד לשמ�, רשב"ג � לשמ� [מח' אי הזמנה מילתא או לא (לרש"י � ולא איכפית ל� 

וא"צ)] 
הרוגי מלכות ישראל � נכסיה� למל�, ר"י � ליורשי�  

א"צ לשמוע למל� לבטל דב"ת [רק חזק ואמ%] 



{קללות דוד נתקיימו בזעו; יואב, אבנר, עמשא, עשהאל; ת' בעלי אגרופי�של דוד; בית יואב כמדבר} 
רש"י מו. � מז: 

כלל ופרט � הפרט מפרש ותו לא, וכללא בתרא רק מרבה מעי� הפרט  
ריבוי ומיעט � אי� הכל במשמע, וריבוי בתרא מרבה הכל חו% ממיעוט א' 

אינו רוצה קבורה לא מתכפר אפי' קברוהו  
אי יקרא דחיי, אי� המת מתכפר בבזיונו 

גולל � לרש"י � כיסוי ארו� 

 
פ"ז ארבע מיתות  

גמ' מט: ! נג. 
סדר מעכב לז' סמני� (לרש"י � לבדוק א� ד� נדה הוא), סדר יומא, סדר תמיד לרב הונא בדר"י (לרב סחורא 

� למצוה), אבל סדר חליצה � למצוה 
סדר חומרא:  

לת"ק 1) סקילה [פושט ידו בעיקר (מגד), ע"ז) עדי), ונית� למדיח עיר הנדחת] 
2) שריפה ["אביה" כמו אביה דסקילה דעדי) מסיי)] 

3) הרג [עיר הנדחת פושט ידו בעיקר] 
4) חנק 

לר"ש 1) שריפה [אפקי' ארוסת בת כה� מסקילה לשריפה] 
2) סקילה [אפקי' ארוסת ישראל (רש"י � פג� משפחה טפי) מנשואה לסקילה] 

3) חנק [מדיח לר"ש בחנק עדי) מנידח] 
4) הרג 

בת כה� 
שזינתה 

נשואה ארוסה 

שריפה סקילה [חמורה] רבנ� 
שריפה [חמורה � הפסוק ר"ש, ר"ע 

החמיר על שתיה	] 
שריפה [סת	 פסוק, ר"ע � ובת]  

(לרבא לר"א בסקילה [חומרא דרגא 
א']) 

חנק [בני� אב � דוקא ארוסה דינה שריפה [רש"י � חמורה] ר' ישמעאל 
שונה, סו: לרב הונא בדר"י � רבי � 

כי תחל לזנות � דוקא תחלת ביאה 
 

בת כה� � אי� שריפה: לפנויה [לזנות, לר' אלעזר � אביה אביה מנערה המאורסה], לבועל [היא], 
לזוממיה [היא, לעשות לאחיו � ולא לאחותו], לר"מ ניסת לפסול [רש"י � נתחללה כזרה, סו: לרב 

יוס) � רבי � כי תחל לזנות � תחילת חילולה]  
ארוסה ישראלית שזינתה מאביה � רבנ� � סקילה, ר"ש � שריפה 

נשרפי� � משקעי� אותו בזבל, פותחי� פיו ע"י חניקת סודרי	/לר"י צבת וזורקי� אבר למעיו [שריפה 
 [�שריפה מעדת קרח/מבני אהר�, ואהבת לרע� כמו

{נדב ואביהוא; ת"ח לפני ע"ה בתחלה דומה לקיתו� זהב ובסו) חרס} 
נהרגי� � מתיזי� ראשו בסיי) �  

ר"י � על הסד� [עמידה = ובחוקותיה	 לא תלכו] 
ת"ק � בעמידה [כ' סיי) בתורה � ולא מינייהו קא גמרינ�] 



רוצח בסיי) [הרג עבד: נק	 ינק	 � חרב נק	 ברית, ב� חורי�: ק"ו מעבד, תבער הד	 הנקי � היקש 
לעגלה ערופה] 

נחנקי� � משקעי� בזבל ומושכי	 סודרי	 
סת	 מיתה = חנק [ר' יאשי' � ד' מיתות גמירי ונידו� בקלה, ר' יונת� � נלמד ממיתה בידי שמי	 � שאי� 

בה רוש	] 
בדיעבד ממיתי� בכל מיתה [מות יומת, מות יומתו] 

רש"י נא. � נב: 
בת כה� שניסת לגוי וזינתה בשריפה � דקידושי� תופסי� בחייבי לאוי� דלא תתחת� ואפי' לר"ע למ"ד 

דאינה שֵאר תפסי 
בזמ� לשכת הגזית, ב"ד ממיתי� א) בחו"ל 

גמ' נג. ! נה: 
נסקלי�: בא על א	, אשת אב, כלה, זכר, בהמה [ג"ש תהרגנו ממסית], נערה המאורסה, נרבעת, מגד), 

ע"ז, מול� אוב וידעוני, שבת, מקלל או"א, מסית ומדיח, מכש), ב� סורר ומורה 
נסקלי� דלא כ' בהדיא [ג"ש דמיה	 ב	 לאוב וידעוני] 

לר"י דמתני' � ֵא	 שהיא אשת אב � אי� חטאת לאשת אב [אמ� היא � חיוב רק משו	 אמ�] (ואשת אב 
פטור משו	 אשת איש) 

לר"י דברייתא � דוקא באינה ראויה (א) חייבי לאוי� כר"ע) 
ערות אחי אבי� = משכב זכור לחייב ב' חטאות (רש"י � ב' לאוי� וכרת א') 

לרבנ� דר"י � וכ� "ערות אבי�", לל"ב א) לר"י [ק"ו מאחי אביו � כמ"ד עונשי� מ� הדי�] 
ערות כלת�, אשת בנ� היא = לאו אחד 

גדול חייב אנשכב/שוכב קט� [את זכר], חו% מפחות מב� ט' לרב [רש"י � כר"ע דאזהרת נשכב נלמד משוכב], 
נשכב ב� ג' לשמואל [משכבי אשה] 

עריות שלא כדרכה [משכבי אשה � ב' משכבות (א	 אינו עני� לזכר)] 
שוכב ונשכב זכר בהעל	 אחד � לר"ע חייב חדא [לא תשכב], לר' ישמעאל שתי	 [נשכב � לא יהיה 

קדש] 
  ,[�שוכב ונשכב בהמה � לר"ע חייב א' [לא תת� שכבת

לר' ישמעאל לר' אבהו ב' [נשכב � לא יהיה קדש], לאביי א' [ההוא בגברי] 
  [�נשכב לזכר ולבהמה � לר"ע ב' [לא תשכב, שכבת

לר' ישמעאל לר' אבהו א' [לא יהיה קדש]  
 [�לאביי ב' [קדש, היקש לשכבת

רובע ונרבע � אפי' שלא כדרכה, אפי' העראה [א	 אינו עני� לאחות אביו ואמו] 
מערה בעצמו באבר מת (למ"ד חייב) � חייב ב' [שוכב, נשכב] 

ספק אי סוקלי� בהמה בתקלה בלי קלו� (גוי רובע) � לרב ששת כ� [מאשירה],  
לל"ק דרש"י לאביי לא [בעינ� קלו� מרובה], לל"ב כ� [א) גוי קלו� מרובה],  

לרבא כ� [בהמה נהנית] 
וספק בקלו� בלי תקלה (ישראל בשוגג), ובקט�/קטנה סוקלי� [מזידי� = תקלה] 

רש"י נג. � נה: 
מקלל או"א חמור ממכה דאיכא קלו� וג	 ש"ש לבטלה 

פחותה מבת ג' � אע"פ דקידושי אביה חל, אבל אי� חופתה חופה דאי� לה ביאה 
פחות מב� ט' � אע"פ דיש ביאה אי� קניינו קני� בבא לש	 קידושי� 



גמ' נו. ! ס. 
מגד) � חייב סקילה דוקא במפרש הש	 בפיו (רש"י � ולא בשמע ש� מפי אחר וברכו), ש	 בש	 (יכה/יקלל 

פלוני את פלוני) [ונוקב ש	 בנקבו ש	] (רש"י סו. � לר' מנח� בר' יוסי א"צ), ש	 ב� ד' 
לר"מ: אפי' כינויי� (לאו ש	 המיוחד) [כי יקלל אלקיו] � ר' יצחק נפחא � אפי' גוי בסיי) [איש 

איש]  
לחכמי	: ישראל כרת בלבד, גוי � לר' מיישא בסיי) [כגר כאזרח בנקבו ש	] 

לר' יצחק נפחא פטור 
כשדני� אומרי	 "יוסי" ולא הש	, ובשעת גמר די� רק הגדול אומר אי� שמע והדייני	 עומדי	 [מעגלו� 
מל� מואב] וקורעי� [כברבשקה] ולא מאחי� [קריעה קריעה מאלישע] ועדי	 א"צ לקרוע פע	 

שנית  
שמואל � קריעה רק בשומע מישראל, ש	 המיוחד. ור' חייא חולק חו% בזה"ז [נתמלא כל הבגד 

קרעי	]  
והאחרי	 יאמרו "א) אני כמוהו" [מדאו' מספיק בממונות ונפשות] 

מצות בני נח:  
ר' יוחנ� � דיני	 בכל עיר [ויצו (לר' יצחק ע"ז)] (ולא אשה [מיד איש]),  

ברכת ה' [ה'], ע"ז [אלקי	 (לר' יצחק דיני�)],  
שפיכת דמי	 [על האד	] (ר' ישמעאל � א) עובר [שופ� ד	 האד	 באד	] (משא"כ ישראל) 

ותד"ב מנשה חולק),  
גילוי עריות [לאמר], גזל (אפי' פחות מש"פ מישראל [מוחל אח"כ]) [מכל ע% הג�],  
אבר מה"ח [אכל תאכל] חו% משר% [בשר � נפשו בדמו � דוקא שדמו חלוק מבשרו] 

   גוי שעשה ע"ז ולא השתחוה � מח' אליבא דר' יצחק א	 נהרג 
אבל לא נהרג על גיפו) ונישוק שלא כדרכה [כישראל] 

   לבי רב � נהרגי� רק על שפ"ד [דמו ישפ�] ע"ז ג"ע וברכת ה' [איש איש], תלמידי דרב � על כל ז' 
[נלמד משפ"ד] 

ר' חנני' ב� גמליאל � וד	 מ� החי [בנפשו ד	 לא תאכל], רב חידקא � וסירוס,  ר"ש � וכישו) 
[היקש מכשפה לשוכב ע	 בהמה], ר' יוסי � וכל האמור בפ' (מעביר בנו וכו' מנחש וכו') 

 ,[�[בגלל וכו' מוריש אות	 מפני
ר' אלעזר � וכלאי בהמה ואיל� [את חקתי תשמרו � שחקקתי כבר, ב"ק � למינהו] 

לתד"ב מנשה � ע"ז וג"ע [ותשחת האר%], שפ"ד [שופ� ד	 האד	], גזל [כירק עשב � ולא גינה], 
אבר מה"ח [בשר בנפשו], סירוס [ורבו], כלאי	 [והעו) למינהו] 

ברייתא � גוי שכובש שכר שכיר נהרג, ישראל מגוי מותר 
גוי שבא על שפחה שייחד לעבדו (משנקרא רביתא דפלוני עד שפרעה ראשה בשוק) נהרג 

ר' יונת� ב� שאול � גוי/רש"י � ישראל שהרג רוד) גוי/ישראל במקו	 שיכול להציל בא' מאבריו � נהרג 
(וחכמי	 חולקי�), ובישראל שהרג גוי לכו"ע פטור 

רב � גוי נהרג בדיי� א' איש ועד א' איש ואפי' קרוב שלא בהתראה 
גוי נהרג בסיי) [רש"י נו. � דמו ישפ�], לתד"ב מנשה בחנק [באד	 דמו ישפ� � בגופו] 

ובנערה המאורסה בסקילה, ובחופה ולא נבעלה בחנק � בישראלית [איש איש] אבל בכותית פטור 
[והיא בעולת בעל] 

ר"ע � גוי מוזהר על עריות דחייבי מיתות [יעזב את אביו � אשת אב אחר מיתתו, ואת אמו � ממש � 
אנוסה], ר"מ � ולא חייבי כריתות, חכמי	 � רש"י � א) כריתות [איש איש], רב הונא � רש"י � 

דוקא הכתובי	 ולא שאר חייבי מיתות (בתו) 
ר"א � על קורבה דאחוה [אביו � אחות אביו מ� הא	, אמו � אחות אמו מ� הא	 (ולא מ� האב 

[אמנה אחותי בת אבי]), לרש"י � וכ"ש אחותו מ� הא�] ולא דאישות, לרב הונא � רק הכתובי	  
   ומוזהר על זכר [ודבק] ואשת איש [באשתו] ובהמה [והיו לבשר אחד] 

גר � הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה/שלא בקדושה � לר"מ אליבא דר"א יוציא באחוה מ� הא	 
מדרבנ� [לרש"י � שלא יאמרו באי� מקדושה חמורה לקלה, לרש"י יבמות � אחותו מ� הא� אטו אחותו 

שנולדה אחריו], ולר"מ גוזר א) באחות הא	 מ� האב [רש"י � אטו אחותו מ� הא�] וחכמי	 חולקי	 
באשה ובתה/רש"י � ואחותה שנתגיירו � כונס א' ומוציא א', ומח' בחמותו אחר מיתת אשתו 

גיורת  



עבד מותר באמו ובתו (רש"י � בכל עריות) [לא גוי ולא ישראל] 
לר' חנינא גוי שבא על אשתו שלא כדרכה חייב [ודבק] (איתותב) 

רבא � בא על אשת חבירו שלא כדרכה פטור [באשתו � ודבק] 
ר' חנינא � הכה ישראל חייב מיתה [וי� את המצרי] 

{הסוטר לועו של ישראל כשכינה; המגביה ידו נקרא רשע, חוטא, תיקצ% ידו, קבורה;  
גוי ועוסק בז' מצות בני נח ככה� גדול} 

בעלמא) ר"ל � גוי ששבת חייב מיתה [לא ישבותו] � אפי' ביו	 ב' (רש"י � האיסור שלא יבטלו ממלאכה לש� מנוחה 
ר' יוחנ� � עסק בתורה חייב מיתה [לנו מורשה � גזל, לנו מאורסה � נערה המאורסה � סקילה] חו% מז' 

מצות [האד	 וחי בה	] 
לא נשנית בסיני � רק לישראל � גיד הנשה לר"י דנאסרה מקוד	, פו"ר, מילה לל"ק 

רב יהודה אמר רב � מאד	 עד נח נאסר בשר א) מדגי	 ועופות [לכ	 יהיה לאכלה ולכל חית האר% � 
ולא חית האר% לכ	], חו% מהיורד משמי	 

{אלמלא נתקלל נחש היו משמשי	; אי� דבר טמא יורד מ� השמי	} 
רש"י נו: � נט: 

כל מה שכ' בדברות האחרונות היה כתוב בלוחות 
ברייתא � גוי נהרג איפת תואר דגזל אשתו 

גזל כותי מותר (לברייתא) דכ' לא תעשוק את רע�, ומדרבנ� יש מא� דאסור משו	 חילול ה' 
ישראל שגזל מישראל פחות מש"פ אסור ולא עובר � דלא תגזול רק אמידי דיש והשיב משא"כ גוי דלאו 

בר השבו� הוא דדינו למיתה 
הורתו ולידתו בקדושה � לרש"י � ר"מ גזר אפי' בשאר האב [אחלופי בישראל]  

רגיל להכות ק% ידו � לרש"י � קנס 
את	 קרויי	 "אד	" � לרש"י � ר"מ חולק 

לא נשנית בסיני � בני נח נצטוו עליה עד סיני (פו"ר, מילה לל"ק) (אבל גיד הנשה לר"י ומילה לל"ב רק 
 ([�לבני יעקב [בני ישראל] [אתה וזרע

מני� אחר להתיר דבר שבמני� � רש"י � אפי' קבעו זמ� לדבר, תוס' � רש"י חזר 
את בריתי הפר לרבות בני קטורה � אות	 6 ולא זרע	 

גמ' ס: ! סד. 
ע"ז � כדרכה (פעור מרקוליס אפי' כיו� לבזוי, לרגו	) [איכה יעבדו]  

אפי' שלא כדרכה (לסקילה ולכרת): ע"י עבודות הפני	 לגבוה [זובח לאלהי	 יחר	 (רש"י � ולא כ' 
בלשו� עבודה), בלתי לה' לבדו � ריק� העבודות לש	 המיוחד] 

 = �וע"י השתחואה [וישתחו לה	 והוצאת את האיש ההוא (רש"י � וישתחו לבד מויעבד)], למ"ד מול
ע"ז � מעביר בנו באש אבל מגפ) מנשק, מכבד, ס�, מנעיל רק ל"ת [רש"י � לא תעבד� יתירה, אל 
תלכו אחרי אלהי� אחרי�, אל תפנו אל האלילי�] ולא מיתה [זביחה יוצא מ� הכלל � עבודת פני	] 

ולא מלקות [לאו שבכללות] 
מקבל עליו אלוה � אפי' ע"י אמירה [רש"י � היקש ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהי�] ל"ב דרש"י � אפי' שלא בפניו 

מחשבי� מעבודה לעבודה � שוחט ע"מ לזרוק וכו' לע"ז � לר' יוחנ� אסורה בהנאה [כפיגול],  
ולר"ל מותרת בהנאה, אבל חייב מיתה [רש"י � שחיטה צור� זריקה]  

"אעבוד" חייב [לרש"י � בהסיתוהו משו� לא תאבה ולא תשמע] 
אבל לא ב"איני מקבלו אלא בעבודה", לר"י לא במסית לעצמו [אחוכי עליו] (לרש"י � המסית פטור) 

(ור"מ חולק), רב יוס) � ולא ברבי	 הנסתי	 [יחזרו � רש"י � לא קרינא אבה ושמע] (ואביי חולק), 



אביי � במסית מפי עצמו ולא ע"י אחר [חוזר], רבא � בלא אמר כ� אוכלת, שותה וכו' 
[הקרובי	 אלי�], לרב אשי באינו מומר 

ע"ז מאהבת, מיראת אד	 � אביי � חייב [ולא תעבד	 יתירא, הא פלחה], רבא � פטור [לא קבלו לאלוה] 
השתחוה לאנדרטא (רש"י � דמות המל� ולא ידע שהוא נעבד) בלי לקבל לאלוה לאו כלו	 הוא 

לרבא � אומר מותר לעבוד ע"ז לגמרי = שגגת מעשה (וכה� המשוח לרבי חייב, לחכמי	 פטור), ביטול 
מקצת (משתחוה מותר) = העל	 דבר 

תני ר' זכאי, ר' אמי � אי� חילוק חטאות להרבה עבודות [לא תעבד	 � הכתוב עשא� עבודה אחת,]  
ור' יוחנ� ואביי חולקי� [השחואה (ג"פ) לחלק יצאת] 

לרבנ� דר"ע אי� חטאת על השתחואה, אלי אתה [צרי� מעשה גמור � לרש"י � ועשה אחת], לר"ע יש 
[היקש וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו] 

רשב"י � שיתו) � נעקר מ� העול	 [בלתי לה' לבדו], ואחרי	 ור' יוחנ� חולקי	 
לא תאכלו על הד	 � לאו שבכללות ואינו לוקה: אוכל בהמה לפני שתצא נפשה, קרב� לפני זריקה, אי� 

הבראה על הרוגי ב"ד, סנהדרי� מתעני� ביו	 הריגה, ב� סורר 
נודר, נשבע בש	 ע"ז וכ� הגור	 לאחרי	 בלאו [לא תזכירו, לא ישמע על פי�] (ולר"י לוקה בלאו שאי� 

בו מעשה) 
מותר להזכיר ש	 ע"ז הכתובה בתורה 

{ליצנותא דע"ז מותרת; סוגי ע"ז; לא עבדו אלא להתיר עריות, חיבת ע"ז רק בתר דאביקו ביה; ביטול 
יצר דע"ז, ניסו לבטל יצרא דעבירה � אהני דלא איגרו בקרובות; נצמדי	 לבעל פעור לעומת 

הדבקי	 בה'} 
רש"י סב. � סג. 

"העל	 דבר" רק מגו) האיסור � כסבור עבודה זו מותרת 
חייב על שמ משמעו� דהוי ש	 במק"א אבל לא על נפ מנפטלי דאי� כא� מלאכה בשו	 מקו	 

מתעסק בחלבי	 ועריות שכ� נהנה � חשיב בכוונה 
לרש"י � לר' אמי השתחואה ללאו יצאת (אי� כרת וחטאת אלא לאו ומיתה)  

גמ' סד. ! סח. 
בנו למול�: למשנתנו ור' אלעזר בר"ש ור' חנינא ב� אנטיגנוס מול� לאו ע"ז (רש"י � נ"מ דזובח לפניו, 

מעביר בנו לשאר ע"ז שלא כדרכה � פטור (ולרבנ� חייב)) 
לרבא � לר' חנינא ב"א אפי' המליכו דבר לפי שעה, לראבר"ש דוקא מול� קבוע 

חייב רק כשימסרנו למשרתיה וג	 העביר (רש"י � השמש) באש [לא תת� להעביר] דר� העברה (אביי � 
שורת לבני	 ואש מב' צדדי	, רבא � קופ% משפה לשפה) 

פטור במעביר כל זרעו, אביו ואחיו וכו', עצמו (וראבר"ש מחייב [ב�]) וספק בב� סומא, יש� 
וחייב בב� בנו/בתו, ממזר 

אוב (מת מדבר משחיו, בי� פרקיו, גולגולת (על האר%)) וידעוני (עצ	 של חיה "ידוע" מדבר בפיו) � 
המכש) בסקילה וכרת והשואל בה	 באזהרה  

לר"ל אי� כרת באוב לרבנ� [הקשת זרועות לא הוי מעשה] (אא"כ מקטר לשד, לחבר שדי	), 
בידעוני א) לר"ע [אי� בו מעשה כלל],  

ור' יוחנ� חולק ושאני מגד) דפטור לרבנ� (הג	 דעק	 שפתיו) דישנו בלב (לרש"י � עיקר חיוב תלוי 
במכוי� כלפי מעלה) 

{סבטיו�, אוב, קבר אביו של טורנוסרופוס יוכיחו על שבת; אי בעי צדיקי ברו עלמא,  
ר' חנינא ור' הושעיא עסקו בספר יצירה ומיברו עיגלא תלתא} 

דורש אל המתי	 = מרעיב עצמו ול� בבית הקברות, מעונ� � ר"ש � ז' מיני שכ"ז על העי�, חכמי	 � 
אוחז העיני	, ר'"ע � מחשב עיתי	 שיפה/רעה לעשות..., מנחש = סימ� רע 



אי� סקילה וכרת למחלל שבת בתחומי� לר"ע, הבערה לר' יוסי, ולאיסי א' מל"ט מלאכות אי� סקילה 
ויש כרת וחטאת 

מקלל אביו/אמו (אזהרה מאלקי	/נשיא מיותר � א	 אינו עני�) � לחכמי	 � ר' מנח	 בר' יוסי � דוקא 
בש	 [בנקבו ש	 יומת], לר"מ אפי' בכינוי 

נערה המאורסה אפי' בא שלא כדרכה [רש"י � משכבי אשה] 
ולא בוגרת, בעולה אפי' שלא כדרכה לרבי (אלא חנק), שמסרה לשלוחי הבעל,  

לר"מ לא קטנה � לרב ור' יונת� חנק [ומת האיש � לבדו], לר' יאשי' פטור [ומתו ג	 שניה	 � 
שויו� (לרש"י � בני עונשי�)] 

מסית � "יש יראה � כ� אוכלת, מטיבה" "אי� נניח ה'" "כ� חובותינו" וכ� "אל� ואעבוד, נל� ונעבוד 
וכו'" ומכמיני� (מארבי�) עדי	 אחורי הגדר [א"צ התראה � לא תחמול ולא תכסה] 

משנתנו כרבנ� דיש סקילה לנביא שמסית, למסית עיר הנדחת ולא בחנק כר"ש 
מכש) (עושה מעשה) למשנתנו בסקילה [ר"ע � ג"ש לא תחיה להר סיני, ב� עזאי � סמיכות לשוכב ע	 

בהמה, ר"י � אוב וידעוני יצא מ� הכלל (ב' כתובי� מלמדי�)] 
לריה"ג סיי) [ג"ש לז' אומות] 

אוחז עיני	 פטור אבל אסור, הלכות יצירה מותר [רש"י � מעשה הקב"ה � ע"י ש� קדושה שלו], מעשה 
כשפי	 להתלמד מותר [לא תלמד לעשות � אבל להבי� ולהורות כ�] 

{כשפי	 מכחישי� פמליא של מעלה, ר' חנינא � אי� עוד מלבדו אפילו בכשפי	;  
מעשה שדי	/כשפי	; ותעל הצפרדע; כשחלה ר"א נכנסו ר"ע וחבריו לבקר,  

ב' זרועותי כב' ס"ת שנגללי�, לא חסרתי מרבותי ולא חסרוני תלמידי,  
יצאתה נשמתו בטהרה, ר"ע � הרבה מעות יש לי ואי� לי שולחני להרצות�} 

רש"י סה. � סו. 
חלוק חטאות תלוי בחלוק לאוי� [אשר לא תעשינה וכו' או הודע] (לר"ל או בחלוק מיתות (נ"מ � 

ידעוני)) ולא בחלוק כריתות 
מקטר לחבר שדי	 בסקילה/קרב�, לחשי	 לחבר חיות (אפי' כדי שלא יזיקו) בלאו אא"כ רצי� אחריו � 

פיקו"נ 
 לר' מנח	 בר"י א"צ שיבר� ש	 בש	 

 
פ"ח ב� סורר ומורה 

גמ' סח: ! עב. 
ב� סו"מ � מב' שערות עד שיקי) זק� התחתו� דגיד [לאיש ב� � ב� הסמו� לגבורתו של איש] או ג' 

חדשי	 [ב� � ולא ראוי ל"אב" (הוכר עובר)]  
ולא בת, רב חסדא � לא ב� של קט� [לאיש ב�] (לרבה ובי חזקי' קט� אינה מוליד) 

ב' צדדי	 א	 יולדת לז' הוכר עוברה ל1/3 או ג' חדשי	 
הולכי� בדיני נפשות בתר רוב (רוב טועי� בעיבור החודש) 

לב"ש ב� ח' ביאתו ביאה [גמרינ� מדורות ראשוני	 [בצלאל (13) ב� אורי ב� חור ב� כלב (40)]] 
{דורות ראשוני	 הולידו בקטנות	; יסכה זו שרה} 

חיוב על אכילת ½ מנה בשר  ו½ לוג יי� האיטלקי (לר' יוסי כפול) בחבורה של כולה ריקי�,  



אבל לא בסעודת מצוה, (רש"י � גנב) מעשר שני (וקנה בשר ויי�) בירושלי	 [כדר� מצותו � לא 
ממשי�], אכילת איסור או בתענית [בקולנו � ולא בקולו של מקו	] בשר מליח אפי' לילה א' 

ויי� פחות ממ' יו	, בשר עו) (אלא להשלי	 שיעור בשר בהמה) 
ודוקא בקנה בזול [רש"י � שכיחי מעות לגזול וממשי�, גמ' � "זולל"], דוקא יי� מזיג ולא מזיג [רש"י � 

 [�ממשי�] ובשר בשיל ולא בשיל [כגנב � ממשי
{יי� נברא לנח	 אבלי	 ולשכר רשעי	, אחריתו ד	, זכה � נעשה ראש ומשמחו, חמרא וריחני פקחי�, 

שכרות נח; ע% הדעת � גפ�, חיטה, תאנה; תוכחת בת שבע לשלמה, והודה לה} 
סעודת עיבור החודש בליל מוצאי ל' (לפרס	) בעלייה ועולי� מבעוד יו	 מעט לכה"פ י', רק פת דג� 

וקטנית 
חיוב דוקא בגזל משל אביו (לריבר"י ומשל אמו (מעות לסעודת שניה	 [רש"י � דבעלה חייב במזונותיה], 

הקנה אחר ע"מ שאי� לו רשות)) [שכיח] ואכל ברשות אחרי	 [לא מתפחד] 
דוקא ברוצה אביו ואמו להביאו לב"ד, לר"י אמו שוה לאביו בקול במראה ובקומה [בקולנו],  

פטור בא' מה	 גיד	 [ותפשו], חיגר [והוציאו], אל	 [ואמרו], סומא [זה], חרש [איננו שומע (רש"י � 
בשעת הקול � שיאמר לה� איני מקבל)] 

{היש� בביהמ"ד תורתו נעשית לו קרעי	; דרוש וקבל שכר � ב� סורר ומורה, עיר הנדחת, בית המנוגע} 
הוריו מוכיחי� אותו בפני ב', ומלקי� בפני ג' וא	 חזר וקלקל נידו� בכ"ג לסקילה כשיש ש	 ג' 

הראשוני	 [זה] 
צרי� גמר די� לפני שהקי) זק� התחתו� [אח"כ לאו בר קטלא הוא] 

ר' חנינא � גוי שביר� הש	 ונתגייר פטור [אישתני דינו (התראה, ב' עדי	, כ"ג) ומיתתו] אבל לא ברוצח 
יהודי [אותה מיתה],  

בא על אשת יהודי נידו� כדהשתא [קלה בחמורה שייכא (לרש"י � קלה דהשתא בכלל חמורה ואי� כא� 
שינוי מיתה)]  

{מיתה שינה ויי� ופיזור לרשעי	, כנוס ושקט לצדיקי	 � הנאה לה	 ולעול	} 
רש"י ע: � עא. 

גנב הבשר ויי� פטור, דחיוב רק בגנב מעות וקנה בזול 
מוכיחי� מדי� ויסרו אותו ולא מדי� התראה 

גמ' עב. ! עה. 
בא במחתרת ושיבר כלי	 � אב מספק או בברור ששלו	 עמ� � חייב, שאר בנ"א פטור [רש"י � אע"פ 

שניצל � כחייבי מיתות שוגגי�] 
רב � וכ� נטל כלי	 (בעי�) [ברשותו קיי	 (רש"י � (ולא פקדו�) והוי חיוב תשלומי� ע� חיוב מיתה)]  

ורבא חולק [ברשות מרייהו [רש"י � והשיב הגזילה] (רש"י � כפקדו�)] ורק כששיבר (רש"י ותוס' � אפי' 
אח"כ) דליתנהו � פטור [הוי ברשותו לעני� תשלומי אונס (רש"י � כשליחות יד) כמו שואל (רש"י � 

דכל הנאה שלו)]  
כל אד	 יכול להרוג בא במחתרת [והוכה � דרוד) הוא] 

הבא בגגו חצירו וקרפיפו (רש"י � דר� הפתח פתוח) נית� להורגו [ימצא הגנב � מ"מ],  
ברייתא א' � דוקא בהתראה (רש"י � בעדי� "קטילנא ל�" ויאמר ע"מ כ� שאהרוג אות�) [מחתרת � 

מחתרתו זו התראתו (רש"י � דרוד$ הוא, משא"כ בפתח "אי קאי באפאי אצא")]  
רב הונא � קט� הרוד) (רש"י � אחר קט�) � יכול להציל בנפשו [רוד) א"צ התראה (רש"י � אלא להביאו לב"ד)] 

חו% ממקשה לילד [משמי	]  
לתי' א' לברייתא א' רוד) בעי התראה וקבלת התראה (לריבר"י א"צ קבלה) 

נית� להציל בנפשו: 1) רוד) להרוג [היקש לנערה המאורסה � כי כאשר יקו	 איש על רעהו ורצחו נפש], 
2) לעריות [ואי� מושיע לה] חו%: מחייב לאוי� [דוקא חטא, מות, דוקא פג	 גדול], בהמה [נערה 

כבר עבר [רש"י � אפג� קפיד קרא (לרש"י � דגלי בהני ולא בשאר עבירות)], יש מושיע ע"י דבר אחר, 
באינה מקפדת אפיגמה, לר"י אפי' באומרת להניחו שלא יהרגנה [הצלה רק משו	 דמסרה 

נפשה למיתה],  



3) לרשב"י עובד ע"ז [ק"ו מפג	 הדיוט � עונשי� מ� הדי�],  
4) לר"א בר"ש מחלל שבת [חילול חילול מע"ז]  

  [�חייב להציל חבירו הטובע וכו' [והשבותו לו � גופו] אפי למיטרח ומיגר [לא תעמוד על ד	 רע
אי� קלב"מ בבא על אחותו נערה � פיגמה משעת העראה דנשיקה (רש"י � ושוב אי� מצילי� אותה בנפשו 

מהכנסת עטרה), כבר נפגמה ע"י ביאה שלא כדרכה, מניחתו כר"י, מפותה (רש"י � אינה מקפדת), 
ביכול להציל בא' מאבריו [וא	 לא יהיה אסו� ענוש יענש] 

נרד) ששיבר כלי הרוד) פטור [שלא יהא ממונו חביב מגופו] אבל של כל אד	 חייב 
רוד) אחר רוד) פטור אכלי	 של כל אד	 [אל"כ לא מציל] 

יעבור ואל יהרג [וחי בה	], חו%: מבפרהסיא [ולא תחללו את ש	 קדשי ונקדשתי],  
ע"ז [ואהבת בכל נפש�] (ור' ישמעאל חולק בבצנעא), ג"ע [היקש נערה המאורסה לרוצח], 
רוצח [מי יימר דדמ� סומק טפי (רש"י � סו"ס יש איבוד נשמה ואסור לעבור עבירה)], אפי' ערקתא 

דמסאנא (רש"י � שיש בו צד יהדות) בשעת גזרת מלכות [רש"י � שלא ירגילו להמרי� הלבבות לכ�] או 
בפרהסיא בפני י' ישראלי	 [ונקדשתי בתו� בנ"י] אפי' בלי גזרה אא"כ לא עשה מעשה או הגוי 
עושה להנאת עצמו, העלה לבו טינא � אפי' לספר עמו מאחורי הגדר � ומח' אי דוקא אשת איש 

או אפי' פנויה [פג	 משפחה, שלא יהו פרוצות בעריות] 
ספק אי גוי מצווה על קידוש ה' [אביזרייהו דז' מצות] 

רש"י עב: � עה. 
אי� מפקחי� גל בשבת לבא במחתרת דבר קטילא הוא בלי התראה 

בשבע ב� בכרי דחו נפש מפני נפש � דאפי' לא מסרוהו היה נהרג בעיר, דהיה מורד במלכות 
 �צרי� להתרות ולהביא רוצח לב"ד להורגו דכתיב ובערת הרע מקרב

לרש"י קנס דנערה שמוציא בתוליה 
א"צ להוכיח גר תושב [את עמית�] אבל אי� להודות לדבר איסור 

 אפי' נצטוו בני נח על קידוש ה' � דוקא בתו� בנ"י 

 
פ"ט ואלו ה� הנשרפי� 

גמ' עה. ! עח. 
נשרפי�: בת כה�, 

חמותו וא	 חמותו/חמיו (לרבא לר"ע ר� בחיי אשתו [אתה� � שתיה�] אבל לאחר מיתה רק איסורא 
[לרש"י � ארור � חותנתו] (ור' ישמעאל ולאביי לדברי הכל [שתיה� = א	 חמותו] חולקי�) 

בתו מאנוסתו [אביי � כבת בתו (רש"י � אינו עונש מ� הדי� דבת בתו אתיא מקורבת בתו), ר' יצחק ב� 
אבדימי � הנה הנה מאשתו, אבוה דר' אבי� � ובת איש כה� (רש"י � כי תחל לזנות את אביה)], בת 

אשתו � ובת בת	/בנ	 [זימה זימה מאזהרה] 
{להזנותה � משיא בתו לזק�, משהה בתו בוגרת; למע� ספות הרוה � בתו לזק�, אשה לקט�, אבידה 

לכותי; שלו	 אהל� � אוהב אשת� כגופו ומכבדה יותר מגופו, מדרי� בניו בדר� ישרה ומשיא� 
סמו� לפירק�; וה' יענה � אוהב שכיניו, מקרב קרוביו, נושא בת אחותו, מלוה בשעת דוחקו} 

סיי): רוצח [עי' נב:], עיר הנידחת [לפי חרב] 
רוצח � שיעור בברזל במיברז בכל שהוא [לרש"י � תוחב בושט או בלב) [לא כ' יד] (רש"י � אבל דר� הכאה בעי 

מלא אחיזה) 



כבש אד	 לתו� מי	/אור חייב [או באיבה], בהמתו � לרבינא חייב [ק"ו לנזקי� דחייב אאונס] לרב אחא 
בר רב פטור [רוצח הוא � ולא נזקי�, רש"י � גרמא] 

רבא � כפתו ומת ברעב, סו) החמה/צינה לבא, לרב אשי לפני יתושי� (אחרי	 באי	) (ורבא חולק), כפה 
עליו גיגית, פרע עליו מעזיבה � פטור (רש"י � מדיני אד�) [לרש"י � אי� ההורג מזומ�] 

לר' זירא חייב [ההבל מתחיל מיד] 
כפתו בפני ארי פטור [לרש"י � ממ"נ א"א להנצל] 

א	 בשעת זריקה יש לו הצלה (רב אשי � אפי' נזדמ� אח"כ) � פטור אפי' ההורג סילקו אח"כ 
זרק צרור בכותל וחזרה חייב [כחו] (לל"ב דרש"י � אא"כ ניחא לי' דתל� יותר רחוק (כדור � יותר מד"א)) 

ר"פ � כפתו ושקל בידקא דמיא � בכח ראשו� (רש"י � מיד נפלו עליו) חייב [גירי דילי'], בכח שני פטור 
[גרמא] 

זרק צרור למעלה ונפל רחוק לצדדי� חייב [כחו כחוש], בנפל נוכחה פטור 
הכהו י' בנ"א (כדי להמית) �  

ת"ק � פטורי� אפי' זאח"ז [יכה כל נפש, כטריפה] אבל לא בהכה גוסס בידי שמי	, ריב"ב � האחרו� 
חייב [כל דהו נפש, כגוסס בידי שמי	] חו% מכבר טריפה 

טריפה שהרג בפני ב"ד חייב [ובערת הרע], שלא בפני ב"ד פטור [א"א להזימ	], העיד והוז	 � רב אשי 
� לא נהרג [אינו בזוממי זוממי�], רבא � נהרג [רש"י � ע"ז חידוש הוא � אפי' א"א להזימה] 

רובע טריפה חייב [משו	 הנאה] 
שור של אד	 טריפה שהרג � פטור [היקש השור יסקל � כשג	 בעליו יומת],  

שור טריפה שהרג � לרבא חייב, לרב אשי פטור [היקש] 
בנחש � שיסה עליו פטור, השי� � לר"י חייב (ונחש פטור) [ארס בי� שיניו], לחכמי	 פטור (ונחש 

בסקילה) [מעצמו מקיא (רש"י � גרמא)] 
רש"י עו: � עח. 

מחזיר אבידה לגוי = ספות (מחבר ומשוה) רוה (גוי	 שביעי	) את הצמאה (ישראל שצמאה ותאיבה 
ליראת יוצרה ולקיי	 מצותיו) 

לכו"ע הכהו בב"א פטור [איש כי יכה ולא שני	] 
גמ' עח: ! פא. 

אמדוהו למיתה והיקל ואמדוהו לחיי	 ומת � לחכמי	 חייב, 
לר' נחמי' פטור [ונקה המכה, ולא ימות � א	 יקו	 יתירא] ומשל	 ה' דברי	 כשעת הכאה 

אמדוהו לחיי	 אי� חוזרי	 ואומדי	 למיתה [יצא מב"ד זכאי [לג: � צדיק אל תהרוג]] 
ואפי' מת משל	 ה' דברי	 

צרי� שיתכוי� להכות ישראל ב� קיימא, למכת מיתה ושיכנו מכת מיתה [רש"י � בלא"ה התראת ספק] 
נתכוי� לזה והרג זה � ר"ש � פטור ממיתה עד שיאמר לפלוני אני מתכוי� והורגו [וארב לו], וחייב ממו� 
(דמי הנהרג) כרבי [ונתתה נפש תחת נפש � ג"ש נתינה מדמי ולדות], ולתד"ב חזקי' פטור מכל 

[היקש מכה אד	 ומכה בכמה � אינו מתכוי� כמתכוי�] 
רבנ� � חייב [אסו� � נפש תחת נפש, רש"י � התראת ודאי על ב� ברית, (וארב � לט' ישראלי	 וכותי א' � 

כל קבוע כמחצה ופטור דספק נפשות להקל)] 
שמואל � רוצח שלא נגמר דינו שנתערב ברוצחי	 שנגמר דינ� �  

   רבנ� � כול� פטורי� [גמר די� דוקא בפניו (רש"י � מכירי�)]  
   ר"י � כונסי� כול	 לכיפה (רש"י � ומאכיל� שעורי�) [רוצחי� נינהו] 
ר"ל � לכו"ע פטורי	 [לא נגמר דינו = ראי' לזכות] ומח' בשוורי� 

לרבא מח' בשור שנגמר דינו שנתערב בכשרי	 � לרבנ� וראבר"ש כול	 בסקילה [כול	 אסירי בהנאה]  
לר"י � כונסי� לכיפה (רש"י � רעב) [רש"י � שלא להטריח ב"ד] 



לר"ל � ניניידו וכל דפריש מרובא פריש (חו% מנתערב בקדשי	 [אטו י' כהני	 בב"א, דמסקי מקבוע 
למזבח] 

רבא עובר בשור נוגחת אסור (רש"י � גומרי� דינה) [ג	 וולדה נגח]  
נתעברה (רש"י � והוכר) בי� נגיחה לגמר די� � אסור [יר� אמו] אא"כ נולד לפני גמר די� 

נתעברה אחר גמר די� אסור חו% ממ"ד זו"ז גור	 מותר 
נסקלי� בנשרפי� וכו' נידו� בקלה אפי' כנגד רוב [כמ"ד התראה לחמור הוי לקל, כת"ק דהתרו סת	 

מספיק [כמקושש] (ור"י חולק [רש"י � יומת המת � שיתיר עצמו לאותה מיתה])] 
נידו� לקלה ואח"כ עבר עבירה חמורה � נידו� בחמורה 
{שבחו דיחזקאל, צדיק הוא (באחת מאלה) חיה יחיה} 

לר' יוסי אי� איסור חל על איסור � ונידו� בראשו�, ובאיסור מוסי) נידו� בחמורה (לת"ק תמיד בחמורה) 
גמ' פא: ! פד. 

לקה ושנה באותו חיוב כריתות � מכניסי� לכיפה (מלא קומתו � לח	 צר � שעורי	 � מתבקעת) [הפקיר 
עצמו � מקרבינ� לו למיתתו (רש"י � הללמ"ס)]  

למשנתנו � בשלישית [כרשב"ג � ג' עבירות (התראות) מחזיקות � לברייתא � אפי' לא התיר עצמו 
למלקות] 

אבא שאול � ברביעית [בעי התראה לכיפה אחרי שהוחזק רשע] 
רוצח בעדי	 מיוחדת (לא ראו ביחד), שלא בהתראה, איתכחוש בבדיקות ולא בחקירות � מכניסי� 

לכיפה 
קנאי� פוגעי�: גונב כלי שרת, מקלל כלפי מעלה בקוס	 (יכה קוס	), בועל ארמית בשעת מעשה (ואי� 

מורי� והוי רוד) (הרגו הבועל פטור)), כה� ששימש בטומאה (פרחי פוצעי� מוחו) [הללמ"ס]  
{בגדה יהודה ותועבה נעשתה וכו'; הבא על הכותית כמתחת� בע"ז; גולגולת של יהויק	 � זאת ועוד 

אחרת; מעשה זמרי ופנחס, ו' ניסי	 לפנחס, ה' שמות לזמרי} 
ב"ד של חשמונאי	 גזרו � בא אכותית נענש משו	 נדה, שפחה, גויה, לרב דימי � אשת איש, לרבי� � 

זונה 
אי� חיוב מיתה בעבודה שאינה תמה בחו%, זב, כה� טמא, מחוסר בגדי	, אינו רחו%  

מיתה בידי שמי	: אוכל טבל [אשר ירימו � בעתיד וחילול חילול מתרומה], תרומה טהורה ע"י כה� 
טמא [ושמרו את משמרתי וכו' כי יחללוהו (ולא במחוללת)], 

ע"י זר (ורב חולק � רק לוקה), עבודה ע"י זר כר' ישמעאל [ג"ש לשרופי	 דקרח] (לר"ע 
בסקילה ולריב"נ ולר"ש אליבא דר"ע בחנק [ג"ש לנביא מדיח]), טמא, טבול יו	, מחוסר 

בגדי	, מחוסר כפרה [וטהרה], אינו רחו%, שתויי יי�, פרועי ראש [היקש ליי�], לרבי בע"מ 
[כטמא] והזיד במעילה [חטא חטא מתרומה],  

אבל רק אזהרה לערל אונ� יושב, לחכמי	 בע"מ [בו] ומעילה [בו ממעט, רש"י � וג"ש לאזהרה] 
דבר הבא מ� הכלל אי� דני� בג"ש 

רש"י פד. 
 ערל ששימש אזהרה מדברי קבלה ואינו לוקה 

 
פ"י אלו ה� הנחנקי� 

גמ' פד: ! פה: 
חנק: 1) מכה אביו ואמו ועשה חבורה [מכה נפש בהמה � א	 אינו עני�] 



חו%: מלרפואה [רב מתנה � ואהבת לרע� כמו�, רב דימי בר חיננא � היקש למכה בהמה] (לרב ומר 
בריה דרבינא אסור אפי' בחשש שגגת מיתה), 

   לרב ששת � שליח ב"ד למלקות ולקלל [כבוד שמי	 עדי)], להל' אסור, חו% ממסית 
   לאחר מיתה [רש"י � אי� חבורה דליכא נפש] 

אי� חוששי� שבת לשגגת חבורה [אי� סקילה � מקלקל, לר"ש � מלאכה שאצל"ג] 
לרב ששת � הכה וקילל יוצא ליהרג שעשה תשובה פטור [בעמ� � במקוי	 � והוקש הכאה לקללה] חו% 

מבנו [כמו אחר מיתה] 
מקלל או"א אחר מיתה בסקילה [אביו ואמו קלל, ומקלל אביו] 

תנאי	 דברייתא � מכה מי שאינו עושה מעשה עמ� חייב [לא מקשינ� לקללה] (דלא כמשנתנו)  
גמ' פה: ! צ. 

חנק: 2) גונב נפש מישראל והכניסו לרשותו [רש"י � ונמצא בידו] וישתמש בו [והתעמר] (לר"י שוה 
פרוטה) ומכרו לרחוקי	 (ר"ש) [מאחיו] 

ספק אי סמיכה עליו, עומד בפני רוח הוי דר� עימור (שמוש) 
פטור בגנב בנו או תלמידו לחכמי	 דר' ישמעאל בריב"ב [ונמצא בידו � ולא מצוי], עבד [ספרי � ההוא, 

ר"י � מאחיו, חכמי	 � בנ"י], ½ עבד ½ ב� חורי� לחכמי	 דר"י [מבנ"י] 
עידי גניבה בלבד שהוזמו �  

חזקי' � לוקי� וא	 באי	 עידי מכירה אינ� נהרגי� [לחודא קיימא � באי	 להלקותו],  
ר' יוחנ� � אינ� לוקי� וא	 באי	 עידי מכירה נהרגי� [גניבה תחלת מכירה � רש"י � והוי נית� 

לאזהרת מיתת ב"ד וכרבנ� דר"ע דנקטל על חצי דבר]  
עידי מכירה שבאו אחרי עידי גניבה � לכו"ע נהרגי� [רש"י � לחזקי' הוי דבר של� דלא שיי� הראשוני� 

להאחרוני�, לר' יוחנ� � חייב אחצי דבר],  
   שבאו לפני עידי גניבה (הג	 דרמזי להו) � אינ� נהרגי� ["עבדי מכרתי"] 

עידי ב� סו"מ שהוזמו � עידי גניבה ואכילה ראשונה � להלקותו באנו, עידי פע	 שנייה � לכו"ע נהרגי� 
[דבר של	], עידי גניבה לבד ואכילה לבד � לחזקי' פטור [כר"ע � חצי דבר] 

3) זק� ממרא � מופלא (רש"י � מומחה) בב"ד [כי יפלא] שנחלק עליו ב"ד שבעירו וחייבי� לישאל בהר 
הבית (רש"י) [וקמת], ושאלו לב"ד כשהיו בלשכת הגזית [אל המקו	] 

והורה לעשות כבתחילה ועשו או הוא עשה �  
    לר"מ דוקא להתיר על שזדונו כרת ושגגתו חטאת [דבר דבר מהעל	 דבר] (ואפי' ממונות � רש"י � 

נ"מ א� יקדש אשה בגזל),  
  ,[�    לר"י עיקרו מה"ת ופירושו מדב"ס [עפ"י התורה אשר יורו

    ר' אושעיא � כשהוסי) גורע � ופוסלו בתוספתו � רק במניח תפילי� והוסי) בית ה' (רש"י � או דבר 
אחר) שאינו רואה את האויר,  

 [�    לר"ש � אפי' דקדוק דב"ס [אשר יגידו ל
רב כהנא � דוקא כ� הוא בעיני וה	 אומרי	 מפי השמועה (איתותב)  

   ר' אלעזר � נהרג בכל אופ� אפי' "מפי השמועה" וה	 אומרי	 כ� הוא בעינינו [שלא ירבו 
מחלוקת]  

א"צ התראה ולא מקבלי	 ממנו טע	 לזכות (משא"כ מסית) 
אב וא	 מוחלי� לב� סורר, אי� בית דינו מוחלי� לזק� ממרא [שלא ירבו מחלוקת] 

וכל הע	 ישמעו ויראו � ר"ע � מיתת זק� ממרא בב"ד הגדול בירושלי	 ומשהי� עד הרגל  
ולא ביבנה (לרש"י � שגלו ואח"כ הורה), ר"י � ממיתי� מיד ושולחי� מכתבי	 בכ"מ  

{משרבו תלמידי שמאי והלל רבו מח' ונעשית כב' תורות;  
ב� העוה"ב � ענוות� ושפל בר� שיי) עייל וכו'} 

ישמעו וייראו � הכרזה למסית, ב� סו"מ, זק� ממרא, עדי	 זוממי�  
(לרש"י � כמי שאינו) למ"ד לולב א"צ אגד, קשר עליו� דציצית לאו דאו' � המוסי) אינו גורע [כ"א לחודיה קאי]  



4) נביא שקר � שלא שמע (רוח נבות דהו"ל למידק דמתנבאי� בסגנו� א') שנאמר לחברו [אשר לא 
צויתיו]  

5) נביא בש	 ע"ז,  
מיתה בידי שמי	 � כובש נבואתו [לא ישמע � ישמיע] וא	 התרו בו חברו נביאי לוקה, לא מקיי	 

נבואה בנת� אות או מוחזק [לא ישמע � אנכי אדרוש מעמו] 
6) לר"ש (ור' יוחנ� ב"נ פד.) נביא שהדיח [יומת], לרבנ� בסקילה [הדחה הדחה ממסית]  

(פד. � מח' אליבא דר"ע)  
דוקא ע"ז אבל שאר מצות � עוקר כל המצוה לרב המנונא ורבא סקילה לרבנ� [ללכת בה], לרב 

חסדא ואביי לכו"ע חנק [רש"י � לדבר דבר בשמי � ומת הנביא];   
מקצת מצוה � לכו"ע פטור [רש"י � לדבר דבר בשמי � ולא חצי דבר] 

{רוח נבות הטעה צדקיה ב� כנענה; עקידה אחר הדברי	 האלה � של שט�, של ישמעאל} 
7) לר"ש מדיחי עיר הנדחת [הדחה הדחה מנביא שהדיח], לרבנ� בסקילה [הדחה הדחה] 

שומעי	 לנביא לעבור על דב"ת חו% מע"ז 
8) אשת איש ברשות הבעל � אע"פ שלא נבעלה 

9) בועל בת כה� [היא בשריפה], זוממי בת כה� [לעשות לאחיו] 
רש"י פז: � פח: 

לר"מ � לרש"י � זק� ממרא שהתיר טמא ליכנס למקדש חייב 
 ב"ד של ע"א יושבי� בחיל בשבת ויו"ט � אי� מקו	 בלשכה מפני הע	, שלא יהיו נראי	 כיושבי� בדי� 

פי"א חלק 
גמ' צ. ! קא: 

אי� חלק לעוה"ב: כופר בתחה"מ מ� התורה [מדה כנגד מדה], תורה משמי	 (אפי' דקדוק או ג"ש אחת) 
[דבר ה' בזה � תכרת], אפיקורוס (מח' � מבזה ת"ח או חבירו בפני ת"ח, מאי אהנו ל� רבנ�, 

לשו� גנאי ארבנ�, קורא רבו בשמו), מגלה (מעיז) פני	 בעוסקי תורה (חמיר מאפיקורוס) [דבר ה' 
בזה] 

ר"ע � קורא בספרי	 חיצוני	, לוחש (פסוק) על מכה � ר' יוחנ� � ברוקק (רש"י � קוד�) [אי� מזכירי� 
ש	 שמי	 (רש"י � בלשה"ק) ארקיקה], רב � אפי' פסוק בלי ש"ש, ר' חנינא � אפי' כל פסוק 

אבא שאול � הוגה ש	 (רש"י � ש� מ"ב) חו% למקדש, בלשו� לע"ז (לל"ב ברש"י � במקו� חבורת בנ"א 
שמדברי� דברי חול), ברייתא � מיפר ברית [ואת מצותו הפר] 

{תחה"מ מ� התורה, מק"ו; גביהה ב� פסיסא ד� ע	 בני אפריקיא, מצרי	, ישמעאל וקטורה לפני 
אלכסנדרוס; אברה	 מסר לבני הפילגשי	 ש	 טומאה; הקב"ה ד� נשמה וגו) כאחד; חמה שוקעת 

במערב; נשמה משעת פקידה, יצה"ר משעת יציאה; עומדי� במומ� ומתרפאי�; לעת"ל: גוי נער ימות ב� 
ק', כהה אור לבנה וחמה, נביאי	 אומרי	 שירה בקול א'; המונע/הלומד הלכה; שירה, מלמד, מנהיג 

א) לעוה"ב; גדול דעה, מקדש, נקמה; אש לבית שאי� דב"ת בלילה; אי� סימ� ברכה לכל שאינו מהנה 
ת"ח, אינו משייר פת} 

אי� נותני	 תרומה לכה� ע"ה 
ישייר פתיתי	 על שלחנו [רש"י � מזומני� לעני] אבל לא יביא שלימה בהדי' [כע"ז העורכי	 לגד שלח�] 

{צדיקי	 באל) שביעי שטי� על פני המי	 בלי צער; מתי	 שהחיה יחזקאל} 
אי� נגע לבית אפל [רש"י � כנגע נראה � ממילא, לי � ולא לאורי] 

לר"י מתי	 שהחיה יחזקאל היה משל 



{גדולי	 צדיקי	 ממלאכי השרת; חנניה מישאל ועזריה, דניאל, יהושע כה"ג; ו' בני	 מר< ת שמתברכי� 
בו' ברכות; לא איקרי ספרו על ש	 נחמיה; חרדה משו	 דמזליה חזי; ביקש הקב"ה לעשות חזקיה 

משיח; גנאי שלא אמר חזקיה שירה, שלא אמרו משה וס' ריבוא ברו�; ויחד יתרו; סנחריב; הכבידו 
עליה� עול תורה וראויי� לנס, חזקיה נע% חרב על פתח ביהמ"ד, בדקו וכול	 בקיאי� בהל' טומאה 

וטהרה; דוד נמסר ביד פלשתי	 וכלה זרעו (חו% מיואש) בעו� הריגת נוב ושאול ובניו ונטרד דואג על 
ידו, אבישי הרג ערפה והציל דוד; קפצה אר% לאליעזר ליעקב ולאבישי; חיל סנחריב ומיתת	; בני 

סנחריב הרגוהו; וירד) (אברה	) עד ד�; שכר ד' פסיעות של נבוכדנצר; נבוזראד�, עמא קטילא קטלת 
היכלא קליא קלית קימחא טחינא טחנת, ד	 זכריה, איתגייר; עמו� ומואב שיבבי בישי} 

{משיח בר נפלי; דור שב� דוד בא, במוצאי שביעית ב� דוד בא; קושטא; משיח מציאה ועקרב באי	 
בהיסח הדעת; ו' אלפי שני� הוו עלמא; תיפח עצמ� של מחשבי קיצי�; לא פחות מל"ו צדיקי דמקבלי 

אפי שכינה בכל דרא} 
ר"א � גאולה רק א	 נשוב, ר' יהושע � ממ"נ מל� כהמ� ומחזיר� למוטב  

{אי� ב� דוד בא עד וכו'; זכו אחישנה לא זכו בעתה; משיח בא היו	 � א	 בקולו תשמעו; ייתי ולא 
אחמיניה; להנצל מחבל משיח � תורה וגמ"ח; לר' הילל אי� משיח לישראל; בריאת העול	 לדוד, 

למשה, למשיח; שמו של משיח; עתיד הקב"ה להעמיד דוד אחר; ימ1 ת המשיח; יו	 נק	 בלבי � ללבי 
גליתי; לר' יוחנ� נתנבאו לימות המשיח, לשמואל כעוה"ז; לר' יוחנ� נתנבאו לבעלי תשובה, לעוזרי 

ת"ח; עי� לא ראתה} 
{כי דבר ה' בזה; הלומד ואינו חוזר; תורתו עומלת לו, אד	 לעמל תורה יולד; אחות לוט� תמנע; 

העוסק בתורה לשמה; המלמד ב� חבירו; הְמַעֶשה חבירו לדבר מצוה} 
{עתיד להוציא נחל מקודש קדשי	, אבני	 טובות ל' על ל' אמות בשערי ירושלי	, קוממיות � ר'/ק' 

אמות; המשחיר פניו/מרעיב עצמו על דב"ת; נות� הקב"ה כח בצדיקי	 לקבל טובת�} 
זמר לפסוק בשיר השירי	, קורא פסוק בבית משתאות מביא רעה לעול	 

שלא יזיקו) בשבת מותר לסו� ע	 משמוש בשינוי על חולי מעיי	 [רש"י � כשתיה], לחש מותר על נחש ועקרב (רש"י � 
אסור לשאול במעשה שדי	 בשבת [רש"י � ממצוא חפצ�], ר' יוסי � א) בחול [סכנה]  

{כשחלה ר"א � ר"ע משחק שלא קיבל עולמו, חביבי� יסורי� [העלו מנשה למוטב]; קי� עשו ומנשה 
באו בעלילה} 
רש"י צה: � צו. 

גבריאל ממונה על בישול הפירות 
 כבוד לת"ח בני ע"ה � ל"ק � "מחמת זכות מעט שבאביכ	",  
ל"ב � "לאו משו	 אביכ	 אלא התורה"  

גמ' קא: ! קיא: 
{ירבע	 ב� נבט (= מיכה = שבע ב� בכרי), זכה למלכות שהוכיח שלמה, נטרד מחמת גסות רוח, 

עגלי	, עת מזומנת לפורענות/לטובה, תורתו בלי דופי; הנהנה בלא ברכה גוזל הקב"ה כ"י וחבר הוא 
לירבע	; דבר מועט מעגל בכל פורענות; חזור ב� ואני ואתה וב� ישי נטייל בג"ע; מנשה לרב אשי � אי 

הות הת	 הות נקוט בשיפולי גלימה ורהטת אבתראי; קלות דאחאב כחמורות דירבע	; אחאב זכה 
למלכות � הוסי) כר� בא"י, כיבד התורה; שקול היה (עונות וזכיות)} 

עוה"ב: אי� לירבע	 ואחאב 
מנשה � ר"י � יש לו, רבנ� � אי� לו עוה"ב [מח' אי עשה תשובה]  

{הקב"ה עשה מחתרת ברקיע לקבלו בתשובה; בקש הקב"ה להחזיר העול	 לתוהו ובוהו בשביל 
יהויקי	/דורו של צדקיה; ווי לדלא ידע בי� טב לביש; ד' כיתות אי� מקבלות פני שכינה; לא תאונה 

וכו' ברכו אביו (דוד), כי מלאכיו וכו' ברכתו אמו, כי בי חשק וכו' ברכתו שמי	; רשע שנעשה רש 
מלמטה נעשה רש מלמעלה} 

ר"מ � אבשלו	 אי� לו 



ר"מ � מלכי ישראל שכתוב ויעש הרע, אחז, אחזיה � אי� עוה"ב ואינ� נידוני� בגיהנ	, רש"י � אמו� יש 
 {�עונות להכעיס של אחז מנשה אמו� יהויקי	; פסל מיכה; גדולה לגימה; ברא מזכי אבא ולא להיפ

מיכה � יש (?) [פתו מצויה לעוברי דרכי	] 
יהויקי	 � רש"י � יש [נתכפר � שלא נית� לקבורה] 

{זקינו דר' פרידא מצא גולגולת יהויקי	 ואשתו שרפה; נכרי	 על שולחנו גור	 גלות לבניו; לקו 
באיכה, בא"ב; בכ"מ נעשי� שרי	 לאדוניה�; בכה תבכה בלילה; המיצר לישראל נעשה ראש; מרגלי	 

אמרו בפיה	 מה שלא ראו בעיניה	} 
אכה"ג בקשו למנות שלמה, בת קול � תלוי בשמי	 ויש לו 

דורשי רשומות � אחאב, מנשה, ירבע	, אחיתופל, גחזי, דואג יש לה	, דלא כאכה"ג 
{י' בנ"א לירמי' � עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה כלו	 יש לזה על זה כלו	 � איזה ספר כריתות 
אמכ	 � נבוכדנצר עבדי, היה לא תהיה וכו' א	 לא ביד חזקה וכו' אמלו� עליכ	; יסרו יצריכ	 � אלקיו 

יורנו} 
גוי	 � לר"א אי� לה	 [לשאולה כל גוי	 שכחי אלקי	 � פושעי עכו"	]  

לר' יהושע ומשנתנו יש [רק שכחי אלוקי	 לא, רש"י � ורעו זרי� צאנכ� וכו'] אבל לא בני	 קטני	 של 
רשעי	  

{בלע	 ב� בעור (לב�), זקני מואב ומדי�, חוצפא � כלפי שמיא מהני, מלכותא בלא תאגא, אתונו, יודע 
לכוו� שעה שכועס, זעמו רגע, כשמשתחוי	 לחמה כועס, אהבה ושנאה מבטלת שורה של גדולה, 

בשכר קרבנות בלק יצאה ממנו רות, מח' א	 אד	 מתקנא בבנו, מברכתו אתה למד מה היה בלבו, כול	 
חזרו לקללה חו% מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, טובה קללת אחיה השילוני מברכת בלע	, זכה קנה 

לכתוב ממנו תנ"�, בלע	 איוב ויתרו באותה עצה, אוי לאומה שתמצא כשהקב"ה עושה פדיו� לבניו, 
בנות מואב, שטי	, רפידי	, קיימו בבלע	 ד' מיתות; דואג � תורתו משפה ולחו%, שכח תלמודו וכו', 

איה סופר איה שוקל, ד' מאה בעיי' בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר, לא סלקא להו שמעתא 
אליבא דהלכתא, לא חצו ימיה	, הקב"ה ליבא בעי; לא יביא עצמו לידי נסיו�, אבר קט� יש באד	 וכו', 
מעשה בת שבע, ראויה לדוד מששת ימי בראשית אלא שבאה אליו במכאוב, המלבי� פני חבירו ברבי	 

 � �אי� לו עוה"ב, בקש דוד לעבוד ע"ז, ו' חדשי	 נצטרע ונסתלקה שכינה ופירשו סנהדרי�, מחול ל
אני מודיע בחיי שלמה; גחזי � אב� שואבת/ֵש	 בפי עגלי	 של ירבע	, דחה רבנ�, "הגיע עת ליטול 

שכר שמונה שרצי	 וצרעת נעמ� תדבק ב� ובזרע� עד עול	", לעול	 תהא שמאל דוחה וימי� מקרבת � 
יצר, תינוק, אשה; ר' יהושע ב� פרחיה דחה ישו; ג' חלאי	 לאלישע; לא היה זקנה עד אברה	, חולשא 

עד יעקב, מתרפא עד אלישע} 
אי� עוה"ב לדור המבול (ואינ� נידוני�), הפלגה, סדו	 (לחכמי	 נידוני�, ור' נחמיה חולק), מרגלי	 
{דור המבול (וסדו	) נתגאו בשביל טובה שהשפיע לה	 הקב"ה, בשביל גלגל העי� שדומה למי	, 

נחת	 גז"ד משו	 חמס, חמס זק) עצמו כמקל � לא מה	 ולא מהמונ	 וכו', גז"ד א) על נח אלא שמצא 
ח�, תמי	 בדורותיו, כלו	 בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אד	, נח מוכיח אות	, ברבה/ברותחי� 

קלקלו ונידונו, ויהי לשבעת הימי	, הספד� של צדיקי	 מעכבי	 את הפורענות, בהמות לתיבה, ג' שמשו 
בתיבה ולקו, דירת� של עופות טהורי	 ע	 הצדיקי	; יהיו מזונותי מרי	 כזית וכו', ֵש	 � צער גדול היה 

לנו בתיבה, נח ביר� חול (עו)) שלא תמות; נחו	 איש ג	 זו; דור הפלגה � ג' כיתות (נעשה מלחמה 
נעשו קופי	 וכו'); אנשי סדו	 רעי	 וחטאי	, נותני� עיניה�  בבעלי ממו�, חוקי סדו	} 

דור המדבר � לר"ע אי� לה	 ואי� די�,  
לר"א ור"ש ב� מנסיא, רש"י � ורבי ותוספא � יש לה	 [והנדחי	 באר% מצרי	]  

עדת קרח � לר"ע אי�, לר"א ור"י ב� בתירא יש 
{"קרח", "או�", "פלת" � אשתו הצילתו, אולת אשת קרח, כ"א קינא אשתו ממשה} 

המחזיק במחלוקת עובר בולא יהיה כקרח וכעדתו וראוי ליצטרע 
{החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש; רבו כשכינה; עושרו של קרח שמור לרעתו, ג' 

מטמוניות הטמי� יוס) במצרי	, מח' אי קרח מ� השרופי� והבלועי�, הקב"ה זרק חיצי	 בשמש וירח � 
בכבודי לא מחית	, בני קרח לא מתו � מקו	 נתבצר בגיהנ	, בלועי קרח � משה ותורתו אמת וה� 

בדאי	} 



י' שבטי	 � לר"ע אי� לה	 ולא יחזרו, לר"א � רבי דרש"י � לה	 אי� ולבניה	 יש � ויחזרו, ר"ש ב� יהודה 
� א	 ישובו יש, לרבי יש לה	 

קטני בני רשעי ישראל � לר"ג אי�, לר"ע יש 
קט� ב� עוה"ב � מח' משנולד, סיפר, נזרע, נימול, יאמר אמ� 

{לר"ל הקב"ה ד� ישראל לכ) חובה ור' יוחנ� חולק; לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה; ר' 
סימאי � 2/600,000 יצאו ממצרי	, וכ� לימות המשיח; הקב"ה למשה � חבל על דאבדי� וכו' לא הרהרו על 

מדותי ולא אמרו לי מה שמ�, אי אתה רואה מלחמת ל"א מלכי	; משה ראה אר� אפי	/אמת ויקוד 
וישתחו, אר� אפי	 א) לרשעי	; עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק} 

אנשי עיר הנדחת אי� לה	 
רש"י קב: � קיא. 

בציעת הפת � לל"ק (להל') ממקו	 שנקר	 פניה ולא מאמצעיתו, לל"ב ממקו	 שאפוי יפה 
אמ� = קבלת יראת שמי	 � קל מל� נאמ� � שמאמי� עליו הקב"ה  

גמ' קיא: ! קיג: 
אי� עיר הנדחת: מדיח � ע"י שליח, פתוח מב', נשי	, קטני	, מעיר או שבט אחרת,  

הודח מיעוטה, עיר מ� הספר, ירושלי	, טו. � לר' יאשי' עיר פחות מי' או יותר מק', לר' יונת� 
פחות מק' או יותר מרוב שבט, לר"א � אפי' יש בה מזוזה א' [כל שללה כליל], לר' ישמעאל � 

אי� רחוב בתוכה (לר"ע � עושי� עכשיו), וספק בהודחו מאליה� 
אלא נידוני	 כיחידי	 � בסקילה וממונ	 פלט 

חלוקת א"י � ר' יוחנ� � עיר א' לב' שבטי	, ור"ל חולק (רש"י � כולה לשבט שרובה בתחומיה) 
עיר הנדחת � עדי	 והתראה לכ"א, רב יהודה � דני� כ"א כיחיד וחובשי� עד רובה, עולא ור' יוחנ� � דני� 

וסוקלי� עד חציי�, ר"ל � מרבי	 בתי דיני	 ומעייני בכול	 וגומרי	 דינ	 בב"ד הגדול  
שיירה ששהה בעיר ל' יו	 (= יושבי עיר) כעיר ומצטרפי לרובה/מיעוטה, ובפחות � כיחידי	 

ממונ� של רשעי	 שבעיר אחרת (רש"י � שהיה פע� בעיר) שאפשר לקבצ	 לעיר אותו יו	 � מאבדי	, 
צדיקי	 � רק שבעיר חו% ממלבוש	 (וספק בפיאה נכרית שאינה מחוברת) 

אי� מאבדי	: פקדונות מעיר אחרת אע"פ שקבלו אחריות, שערות ואילנות מחוברי�,  
שלל שמי	 � הקדש מזבח ימותו (רש"י � בכיפה) [ר' יוחנ� � זבח רשעי	 תועבה ואפי' דמיה� (לרב 

יוס) מז. � הואיל ונדחו ידחו, לאביי � עדיי� "רשעי	"), לר"ל � (בחייב באחריות� לר"ש דהוי 
ממו� בעלי	), בקדשי	 קלי	 לריה"ג דהוי ממו� בעלי	 � אבל קדשי קדשי	 יפלו דמיה	 

לנדבה (חו% מחטאת)], בדק הבית � יפדו, בכור ומעשר לר"ש � לרבינא אפי' במומ� (ושמואל 
חולק) [בהמתה (רש"י � בלי ש� לווי, תמורה ח. � שנמכרי� באטליז)] 

תרומה � ביד ישראל תנת�, ביד כה� ירקבו, 
מעשר שני בירושלי	 יאכל [מחיצות קולטות מדרבנ�] וא	 נפלו מחיצותו יגנזו [לא גזרו],  

כתבי הקודש יגנזו [לא תעשו� כ�], 
שותפות עיר אחרת בעיסה (אבל בבהמה כ� [רש"י � למיתה קיימא ולא מהני שחיטה (וספק אי מהני 

לטומאת נבלה)]) 
והיתה תל עול	 ולא יבנה עוד � ריה"ג � אפי' גנות ופרדסי	, ר"ע � רק לבתי	 [מח' אי לא דני� עשה 

ול"ת בכלל ופרט, עוד = לגמרי או לכמה שהיתה]  
יריחו � אפי' אילנות מחוברי� אסורי�, אסור לבנות בש	 אחרת, ועיר אחרת בש	 "יריחו" 

{חיאל מקבר בניו על שבנה יריחו; נמסר מפתח דמטר ביד אליהו  והחליפו במפתח דתחה"מ; דרש  
יוסי אליהו קפד� היה; אבדו רשעי	 (גנבי) מ� העול	 נסתלק חרו� א) וטובה באה, צדיק בא לעול	 

טובה באה} 
רש"י קיב: 

מע"ש בגבולי� לכו"ע פטור מחלה � אי� היתר אכילה דהוי ממו� גבוה, אי� עריסותיכ	 בשעת גלגול 
(אפי' פדה אח"כ)  



הדר� על� מסכת סנהדרי�  

 


