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כו.
Оומיגנזו כולי עלמא

כי אתי, אמר ליה: ממאן נבעי?Оכו.

О◊כו.
כי ניחא נפשיה אמר להו שקולו תליסר מעי דציירי לי בסדינאי, והדרו ליה לפלניא, דשקלתינהו מיניה 

ולא איצטריכו לי.

בתחילה היו קוראין אותן אוספי שביעית.רבי שמעון:▀>כו.

מאי קאמר▀כו.

רב יהודה:!כו.
הכי קאמר: בתחילה היו אומרים אוספי שביעית כשרין, סוחרין פסולין. משרבו ממציאי מעות לעניים, 

ואזלי עניים ואספי להו, ומייתו, חזרו לומר אחד זה ואחד זה פסולין.

האי משרבו האנסים? משרבו התגרין מיבעי ליהִ קשו בה בני רחבה:¿כו.

אלא: בתחילה היו אומרים אחד זה ואחד זה פסולין, משרבו האנסין, ומאי נינהו ־ ארנונא.!◊כו.

כדמכריז רבי ינאי: פוקו וזרעו בשביעית, משום ארנונא.О!◊כו.

חזרו לומר: אוספין ־ כשרין, סוחרין ־ פסולין.!◊כו.

О◊כו.
רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה בעסיא. פגע בהו ריש לקיש, איטפיל 

בהדייהו, אמר: איזיל איחזי היכי עבדי עובדא.

חזייה לההוא גברא דקא כריב. אמר להן: כהן וחורש?[ריש לקיש]О◊כו.

▀כו.
[רבי חייא בר זרנוקי 

ורבי שמעון בן יהוצדק]
אמרו לו: יכול לומר: אגיסטון אני בתוכו.

תו חזייה לההוא גברא דהוה כסח בכרמי, אמר להן: כהן וזמר?[ריש לקיש]О◊כו.

Оכו.
[רבי חייא בר זרנוקי 

ורבי שמעון בן יהוצדק]
אמר לו: יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך.

אמר להם: הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות.[ריש לקיש]¿כו.

הי אמר להו ברישא?^כו.

אילימא הא קמייתא אמר להו ברישא!כו.

הא נמי לימרו: אגיסטון אני בתוכוִ ¿כו.

אלא: הא אמר ליה ברישא, והדר אמר להו הך.!◊כו.

מאי שנא כהן¿כו.

משום דחשידי אשביעית.!◊כו.

סאה תרומה שנפלה למאה סאין של שביעית ־ תעלה, פחות מיכן ־ ירקבו.דתניא:▀!◊כו.

אמאי ירקבו? ימכרנו לכהן בדמי תרומה, חוץ מדמי אותה סאהִ והוינן בה:¿!כו.

!!כו.
ואמר רב חייא משמיה 

דעולא:
זאת אומרת נחשדו כהנים אשביעית.

О◊כו.
[רבי חייא בר זרנוקי 

ורבי שמעון בן יהוצדק]
אמרו: טרודא הוא דין.

כי מטו להתם סליקו לאיגרא, שלפוה ־ לדרגא מתותיה.О◊כו.

אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר לו: בני אדם החשודין על השביעית, כשרין לעבר שנה?[ריש לקיש]¿◊כו.

הדר אמר: לא קשיא לי, מידי דהוה אשלשה רועי בקר. ורבנן אחושבנייהו סמוך.[ריש לקיש]!◊כו.

[ריש לקיש]¿◊כו.
והדר אמר: לא דמי, התם ־ הדור אימנו רבנן ועברוה לההוא שתא, הכא ־ קשר רשעים הוא, וקשר 

רשעים אינו מן המנין.
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אמר רבי יוחנן: דא עקא.[רבי יוחנן]Оכו.

О◊כו.
[רבי חייא בר זרנוקי 

ורבי שמעון בן יהוצדק]
כי אתו לקמיה דרבי יוחנן אמרו ליה: קרי לן רועי בקר ולא אמר ליה מר ולא מידי?

אמר להו: ואי קרי לכו רועי צאן מאי אמינא ליה?[רבי יוחנן]Оכו.

מאי קשר רשעיםִ ^◊כו.

שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא, חזקיה הוה דריש בחד סר רבוותא.О!◊כו.

О!◊כו.
כי אתא סנחריב וצר עלה דירושלים, כתב שבנא פתקא, שדא בגירא: שבנא וסיעתו ־ השלימו, חזקיה 

וסיעתו לא השלימו. שנאמר (תהלים י"א) כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר.

О!כו.
הוה קא מסתפי חזקיה, אמר: דילמא חס ושלום נטיה דעתיה דקודשא בריך הוא בתר רובא, כיון דרובא 

מימסרי ־ אינהו נמי מימסרי.

О!◊כו.
בא נביא ואמר לו: (ישעיהו ח') לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר: קשר רשעים 

הוא, וקשר רשעים אינו מן המנין.

הלך לחצב לו קבר בקברי בית דודОכו.

О◊כו.
בא נביא ואמר לו: (ישעיהו כ"ב) מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר הנה ה' מטלטלך טלטלה 

גבר.

טלטולא דגברא קשי מדאיתתא.רב:▀◊כו.

[רבי יוסי ברבי חנינא]▀◊כו.
(ישעיהו כ"ב) ועטך עטה ־ אמר רבי יוסי ברבי חנינא: מלמד שפרחה בו צרעת. כתיב הכא ועטך עטה 

וכתיב התם (ויקרא י"ג) ועל שפם יעטה.

(ישעיהו כ"ב) צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת ידים וגו'.▀◊כו.

הוא ביקש קלון בית אדניו ־ לפיכך נהפך כבודו לקלון.תנא:▀◊כו.

כי הוה נפיק איהו, אתא גבריאל אחדיה לדשא באפי משרייתיה.О◊כו.

כו:
О?אמרו ליה: משירייתך היכא

אמר: הדרו בי.[שבנא]Оכו:

Оכו:
אמרו ליה: אם כן אחוכי קא מחייכת בן? נקבוהו בעקביו, ותלאוהו בזנבי סוסיהם, והיו מגררין אותו על 

הקוצים ועל הברקנין.

רבי אלעזר:▀◊כו:
שבנא בעל הנאה היה, כתיב הכא (ישעיהו כ"ב) לך־בא אל הסכן הזה , וכתיב התם (מלכים א' א') ותהי 

לו סכנת.

(תהלים י"א) כי השתות יהרסון צדיק מה פעל.▀◊כו:

אילו חזקיה וסיעתו נהרסים, צדיק מה פעל?חד[רב יהודה/רב עינא]▀▀◊כו:

אילו בית המקדש יהרס, צדיק מה פעל?וחד[רב יהודה/רב עינא]▀▀◊כו:

אילו מחשבותיו של אותו רשע אינן נהרסות, צדיק מה פעל?עולא:▀▀◊כו:

¿כו:
בשלמא למאן דאמר אילו מחשבותיו של אותו רשע ־ היינו דכתיב כי השתות יהרסון. ולמאן דאמר בית 

המקדש נמי

אבן היתה שם מימות נביאים הראשונים ושתייה היתה נקראת.דתנן:¿◊כו:

אלא למאן דאמר חזקיה וסיעתו, היכא אשכחן צדיקי דאיקרו שתות?¿◊כו:

דכתיב (שמואל א' ב') כי לה' מצקי ארץ וישת עליהם תבל.!◊כו:

ואיבעית אימא מהכא: (ישעיהו כ"ח) הפלא עצה הגדיל תושיה.!◊כו:

למה נקרא שמה תושיה ־ מפני שהיא מתשת כחו של אדם.רבי חנן:▀◊כו:

דבר אחר: תושיה ־ שניתנה בחשאי מפני השטן.▀◊כו:
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דבר אחר: תושיה ־ דברים של תוהו, שהעולם משותת עליהם.▀◊כו:

עולא:▀◊כו:
מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שנאמר (איוב ה') מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם 

תושיה.

רבה:▀◊כו:
אם עסוקין לשמה ־ אינה מועלת, שנאמר (משלי יט) רבות מחשבות בלב־איש ועצת ה' היא תקום עצה 

שיש בה דבר ה' ־ היא תקום לעולם.

אמר רבי יהודה אימתי.▀>כו:

▀◊כו:
רבי אבהו אמר רבי 

אלעזר:
הלכה כרבי יהודה

▀◊כו:
ואמר רבי אבהו אמר רבי 

אלעזר:
כולן צריכין הכרזה בבית דין.

רועה, פליגי בה רב אחא ורבינא:▀◊כו:

בעי הכרזהחד[רב אחא/ רבינא]♦▀▀◊כו:

לא בעי הכרזה.וחד[רב אחא/ רבינא]♦▀▀◊כו:

בשלמא למאן דאמר לא בעי הכרזה ־ היינו דאמר רב יהודה אמר רב:¿כו:

סתם רועה פסול.[רב יהודה אמר רב]▀¿כו:

אלא למאן דאמר בעי הכרזה ־ מאי סתם רועה פסול?¿כו:

דבסתמא מכרזינן עליה.!כו:

ההיא מתנה דהוו חתימי עלה תרין גזלנין, סבר רב פפא בר שמואל לאכשורה, דהא לא אכרזינן עלייהו.[רב פפא בר שמואל]▀◊כו:

נהי דבעינן הכרזה בגזלן דרבנן ־ בגזלן דאורייתא מי בעינן הכרזה?אמר ליה רבא:¿◊כו:

(סימן: דב"ר ועריו"ת גנ"ב).◊כו:

אוכלי דבר אחר פסולין לעדות.רב נחמן:▀◊כו:

הני מילי ־ בפרהסיא, אבל בצינעה ־ לא.▀כו:

▀◊כו:
ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דאפשר ליה לאיתזוני בצינעה, וקא מבזי נפשיה בפרהסיא, אבל לא 

אפשר ליה ־ חיותיה הוא

החשוד על העריות כשר לעדות.רב נחמן:▀◊כו:

עני מרי, ארבעין בכתפיה וכשר?רב ששת:¿◊כו:

ומודה רב נחמן לענין עדות אשה שהוא פסול.רבא:▀◊כו:

לא אמרן אלא לאפוקה, אבל לעיולה ־ לית לן בה.רבינא ואיתימא רב פפא:▀◊כו:

פשיטאִ ¿כו:

!כו:
מהו דתימא: הא עדיפא ליה, דכתיב (משלי ט') מים גנובים ימתקו וגו', קא משמע לן: דכמה דקיימא הכי 

־ שכיחא ליה.

גנב ניסן וגנב תשרי ־ לא שמיה גנב.ואמר רב נחמן:▀◊כו:

הני מילי ־ באריסא, ודבר מועט, ובדבר שנגמרה מלאכתו.▀◊כו:

איכריה דרב זביד חד גנב קבא דשערי ופסליה, וחד גנב קיבורא דאהיני ופסליה.[רב זביד]▀כו:

הנהו קבוראי דקבור נפשא ביום טוב ראשון של עצרת, שמתינהו רב פפא, ופסלינהו לעדות.[רב פפא]▀◊כו:

▀◊כו:
[רב הונא בריה דרב 

יהושע]
ואכשרינהו רב הונא בריה דרב יהושע.

Talmud Navigator עמוד 3 סנהדרין כו



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

סנהדרין-זה בורר

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

והא רשעים נינהו?אמר ליה רב פפא:¿כו:

סברי מצוה קא עבדי.!כו:

והא קא משמתינא להוִ ¿כו:

סברי: כפרה קא עבדי לן רבנן.!◊כו:
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