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מא.
(שמות כ"א) וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה ־ שהתרו בו, ועדיין הוא מזיד.דבי חזקיה תנא:▀◊

(במדבר ט"ז) המצאים אתו מקשש עצים ־ שהתרו בו ועדיין הוא מקושש.דבי רבי ישמעאל תנא:▀◊מא.

(דברים כ"ב) על דבר אשר ענה ־ על עסקי דיבור.דבי רבי תנא:▀◊מא.

▀מא.
וצריכא, דאי כתב רחמנא אחתו הוה אמינא: חייבי מלקות ־ אין, חייבי מיתות ־ לא, כתב רחמנא כי 

יזיד, ואי כתב רחמנא וכי יזיד הוה אמינא: הני מילי ־ סייף דקיל, אבל סקילה דחמורה ־ אימא לא, 

 ותרתי בנסקלין למה לי?¿◊מא.

לרבי שמעון ־ לאתויי נשרפין, לרבנן ־ מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.!◊מא.

ולכתוב רחמנא בנסקלין, וליתו הנך וליגמרו מיניהִ ¿מא.

הכא נמי: מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.!מא.

התיר עצמו למיתה.▀>מא.

מנא לן?^מא.

אמר קרא (דברים י"ז) יומת המת ־ עד שיתיר עצמו למיתה.רבא ואיתימא חזקיה:!◊מא.

עדי נערה המאורסה שהוזמו ־ אין נהרגין. מתוך שיכולים לומר לאוסרה על בעלה באנו.רב חנן:▀◊מא.

והא אתרו בהִ ¿מא.

דלא אתרו בה.!◊מא.

ואי לא אתרו בה ־ היכי מיקטלא?¿מא.

באשה חבירה, ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה.!◊מא.

▀!◊מא.
דתניא, רבי יוסי ברבי 

יהודה
חבר אין צריך התראה, לפי שלא נתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד.

¿מא.
וכיון דאינהו לא מיקטלי ־ איהי היכי מיקטלא? הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה. וכל עדות שאי 

אתה יכול להזימה ־ לא שמה עדותִ 

!◊מא.
הכי נמי קאמר: מתוך שאין נהרגין, שיכולין לומר לאוסרה על בעלה באנו ־ אף היא אינה נהרגת, 

דהויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה.

אלא באשה חבירה, דקיימא לן דמיקטלא אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, היכי משכחת לה?¿◊מא.

כשזינתה וחזרה וזינתה!מא.

והא יכולין לומר לאוסרה על בועלה שני באנוִ ¿מא.

שזינתה מבועל ראשון. אי נמי שזינתה מקרוביה.!◊מא.

מאי שנא נערה מאורסה דנקט? אפילו נשואה נמיִ ¿◊מא.

אין, אלא, אפילו האי דלא יתבא תותיה ־ יכולין לומר לאוסרה על בעלה באנו.!◊מא.

רב חסדא:▀◊מא.
אחד אומר, בסייף הרגו ואחד אומר בארירן הרגו ־ אין זה נכון. אחד אומר כליו שחורין, ואחד אומר 

כליו לבנים ־ הרי זה נכון.

מיתיבי:▀¿◊מא.
נכון ־ שיהא נכון. אחד אומר בסייף הרגו ואחד אומר בארירן הרגו, אחד אומר, כליו שחורין ואחד 

 ִ אומר כליו לבנים ־ אין זה נכון

בסודר שחנקו בו, דהיינו סייף וארירן.תרגמה רב חסדא:!◊מא.

ִ תא שמע:▀¿◊מא. אחד אומר סנדליו שחורין ואחד אומר סנדליו לבנים ־ אין זה נכון

התם נמי, כגון שבעט בו בסנדלו והרגו.!מא.
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מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנה.תא שמע:▀¿◊מא.

כגון שעקץ תאנה בשבת, דעלה קא מיקטיל.רמי בר חמא:!◊מא.

אמרו לו תחת תאנה הרגוִ והא תניא:¿מא.

כגון ששפדו בייחור של תאנה.אלא אמר רמי בר חמא:!◊מא.

אמר להן: תאנה זו עוקציה דקין, עוקציה גסין, תאנים שחורות, תאנים לבנות?תא שמע:▀¿מא.

מבן זכאי לותיב איניש? שאני בן זכאי דבדיקות כחקירות משוי ליה.אלא אמר רב יוסף:!◊מא.

מאן בן זכאי?^◊מא.

אילימא רבי יוחנן בן זכאי!◊מא.

מי הוה בסנהדרי?¿מא.

והתניא:▀¿◊מא.
כל שנותיו של רבי יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה, ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד, 

ארבעים שנה לימד.

ארבעים שנה קודם חורבן הבית גלתה סנהדרי וישבה לה בחנות.ותניא:▀¿מא.

▀¿מא.
ואמר רבי יצחק בר 

אבודימי:
לומר שלא דנו דיני קנסות.

דיני קנסות סלקא דעתך?¿¿מא.

אלא שלא דנו דיני נפשות.!¿מא.

משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי.ותנן:▀¿◊מא.

אלא בן זכאי דעלמא.!◊מא.

הכי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך רבן יוחנן בן זכאי ־ קרי ליה רבי בן זכאי?■מא.

מעשה ובדק רבן יוחנן בן זכאי בעוקצי תאניםִ והתניא:▀¿◊מא.

!◊מא.

אלא: תלמיד היושב לפני רבו הוה, ואמר מילתא, ומסתבר להו טעמיה, וקבעוה בשמיה. כי הוה למד ־ 

בן זכאי הוה קרי ליה, כתלמיד היושב לפני רבו. כי הוה לימד ־ הוה קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי. כי קרי 

ליה בן זכאי ־ על שם דמעיקרא, וכי קרי ליה רבן יוחנן בן זכאי ־ על שם דהשתא.

מא:
מעשה ובדק כו' מה בין חקירות כו'.▀>

¿מא:
מאי אפילו שנים אומרים? פשיטִא כי אמר אחד איני יודע עדותן קיימת ־ כי אמרי בי תרי נמי עדותן 

קיימתִ 

ארישא קאי, והכי קאמר: בחקירות, אפילו שנים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע ־ עדותן בטילה.רב ששת:!◊מא:

כמאן ־ כרבי עקיבא. דמקיש שלשה לשנים.▀מא:

והא עדותן קיימת קתניִ רבא:¿◊מא:

הכי קאמר: אפילו בחקירות, שנים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע ־ עדותן קיימתאלא אמר רבא:!◊מא:

כמאן ־ דלא כרבי עקיבא.▀◊מא:

רב כהנא ורב ספרא תנו סנהדרין בי רבה.[רב כהנא ורב ספרא]О◊מא:

פגע בהו רמי בר חמא, אמר להו: מאי אמריתו בה בסנהדרין דבי רבה?[רמי בר חמא]О◊מא:

Оמא:
אמרי ליה:[רב כהנא ורב 

ספרא]
ומאי אמרינן בה בסנהדרין גרידתא, ומאי קשיא לך?
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▀¿◊מא:
אמר להו:[רמי בר חמא] 

מהא דקתני:

מה בין חקירות לבדיקות, חקירות אחד אומר איני יודע ־ עדותן בטילה, בדיקות אמר אחד איני יודע 

ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעים ־ עדותן קיימת.

מכדי, אידי ואידי דאורייתא היא, מאי שנא חקירות ומאי שנא בדיקות?¿◊מא:

!◊מא:
אמרי ליה:[רב כהנא ורב 

ספרא]

הכי השתִא בחקירות, אמר אחד איני יודע ־ עדותן בטילה, דהויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה. 

בדיקות, אמר אחד מהן איני יודע ־ עדותן קיימת, עדות שאתה יכול להזימה הוא.

אמר להו: אי הכי אמריתו בה ־ טובא אמריתו בהִ [רמי בר חמא]Оמא:

אמרי ליה: מטיבותיה דמר אמרינן בה טובא, מנזיהותיה דמר ־ לא אמרינן בה ולא חדא.[רב כהנא ורב ספרא]Оמא:

אחד אומר כו'.▀>מא:

עד כמה?^מא:

!◊מא:
רבי אחא בר חנינא אמר 

רבי אסי אמר רבי יוחנן:
עד רובו של חודש.

אחד אומר בשלשה ואחד אומר בחמשה ־ עדותן בטילה.רבא: אף אנן נמי תנינא:▀▀◊מא:

ִ ¿▀מא: ואמאי? נימא שזה יודע בשני עיבורין, וזה אינו יודע בשני עיבורין

אלא לאו ־ משום דברובה ידע.!▀מא:

¿◊מא:
לעולם אימא לך ־ ברובה נמי לא ידע, ובשיפורא ידע. בחד שיפורא אמר דטעי, בתרי שיפורא ־ לא 

אמר דטעי.

▀◊מא:

ואמר רבי אחא בר חנינא 

אמר רב אסי אמר רבי 

יוחנן:

עד כמה מברכין על החדש ־ עד שתתמלא פגימתה.

וכמה?^מא:

♦!◊מא:
רב יעקב בר אידי אמר 

רב יהודה:
עד שבעה

עד ששה עשר.נהרדעי:♦!◊מא:
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