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סנהדרין-אלו הן הנחנקין
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

צ.
רב חסדא:♦▀◊

מחלוקת בעוקר הגוף דעבודה זרה, וקיום מקצת וביטול מקצת דעבודה זרה, דרחמנא אמר (דברים י"ג) 
מן הדרך ־ אפילו מקצת הדרך. אבל עוקר הגוף דשאר מצות ־ דברי הכל בחנק. וקיום מקצת וביטול 

מקצת דבשאר מצות ־ דברי הכל פטור.

מתיב רב המנונא:▀¿◊צ.
(דברים י"ג) ללכת ־ זו מצות עשה, בה ־ זו מצות לא תעשה. ואי סלקא דעתך בעבודה זרה, עשה 

בעבודה זרה היכי משכחת לה?

(דברים י"ב) ונתצתם.תרגמה רב חסדא:!◊צ.

רב המנונא:♦▀◊צ.
מחלוקת בעוקר הגוף, בין בעבודה זרה בין בשאר מצות, וקיום מקצת וביטול מקצת דעבודה זרה. 

דרחמנא אמר מן הדרך ־ אפילו מקצת הדרך. אבל קיום מקצת וביטול מקצת דבשאר מצות ־ דברי הכל 
פטור.

המתנבא לעקור דבר מן התורה ־ חייבתנו רבנן:▀◊צ.

לקיים מקצת ולבטל מקצת ־ רבי שמעון פוטר.[רבי שמעון]▀◊צ.

ובעבודה זרה אפילו אומר היום עיבדוה ולמחר בטלוה ־ דברי הכל חייב.[דברי הכל]▀◊צ.

אביי סבר לה כרב חסדא, ומתרץ לה כרב חסדא, רבא סבר לה כרב המנונא ומתרץ לה כרב המנונא.▀◊צ.

אביי סבר לה כרב חסדא, ומתרץ לה כרב חסדא:[אביי]▀◊צ.

המתנבא לעקור דבר מן התורה דברי הכל בחנק▀◊צ.

לקיים מקצת ולבטל מקצת ־ רבי שמעון פוטר, והוא הדין לרבנן.▀◊צ.

ובעבודה זרה, אפילו אמר היום עיבדוה ולמחר בטלוה חייב - מר כדאית ליה, ומר כדאית ליה.▀◊צ.

רבא סבר לה כרב המנונא, ומתרץ לה כרב המנונא:[רבא]▀◊צ.

▀◊צ.
המתנבא לעקור דבר מן התורה, בין בעבודה זרה בין בשאר מצות חייב - מר כדאית ליה, ומר כדאית 

ליה.

לקיים מקצת ולבטל מקצת בשאר מצות ־ רבי שמעון פוטר, והוא הדין לרבנן.▀◊צ.

ובעבודה זרה ־ אפילו אומר היום עיבדוה ולמחר בטלוה חייב - מר כדאית ליה, ומר כדאית ליה.▀◊צ.

רבי אבהו אמר רבי יוחנן:▀◊צ.
בכל, אם יאמר לך נביא עבור על דברי תורה ־ שמע לו, חוץ מעבודה זרה, שאפילו מעמיד לך חמה 

באמצע הרקיע ־ אל תשמע לו.

תניא, רבי יוסי הגלילי:♦▀◊צ.
הגיע תורה לסוף דעתה של עבודה זרה, לפיכך נתנה תורה ממשלה בה, שאפילו מעמיד לך חמה באמצע 

הרקיע ־ אל תשמע לו.

רבי עקיבא:♦▀◊צ.
חס ושלום שהקדוש ברוך הוא מעמיד חמה לעוברי רצונו. אלא, כגון חנניה בן עזור שמתחלתו נביא 

אמת ולבסוף נביא שקר.

וזוממי בת כהן.▀>צ.

מנהני מילי?^צ.

!◊צ.
רב אחא בריה דרב 

איקא: דתניא, רבי יוסי:

מה תלמוד לומר (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, לפי שכל המזוממין שבתורה ־ 
זוממיהן ובועליהן כיוצא בהן, בת כהן ־ היא בשריפה ואין בועלה בשריפה. זוממין, איני יודע אם לו 

הוקשו אם לה הוקשו, כשהוא אומר לעשות לאחיו ־ לאחיו ולא לאחותו.

הדרן עלך אלו הן הנחנקין◊
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סנהדרין-חלק
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

צ.
מ

▀
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר (ישעיהו ס) ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר 

מטעי מעשה ידי להתפאר.

[רבנן]▀צ.
ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים, 

ואפיקורוס.

רבי עקיבא:▀◊צ.
אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה ואומר (שמות ט"ז) כל המחלה אשר שמתי במצרים 

לא אשים עליך כי אני ה' רפאך.

אף ההוגה את השם באותיותיו.אבא שאול:▀◊צ.

שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא.▀צ.

שלשה מלכים: ירבעם, אחאב, ומנשה.[רבנן]▀◊צ.

רבי יהודה:▀◊צ.
מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר (דברי הימים ב' ל"ג) ויתפלל אליו וישמע תחנתו וישיבהו 

ירושלים למלכותו.

למלכותו השיבו, ולא לחיי העולם הבא השיבו.אמרו לו:▀◊צ.

ארבעה הדיוטות ־ בלעם, ודואג, ואחיתופל, וגחזי.▀◊צ.

צ.
ג

וכל כך למה?¿

תנא:!◊צ.
הוא כפר בתחיית המתים ־ לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא 

מדה כנגד מדה.

▀!◊צ.
דאמר רבי שמואל בר 
נחמני אמר רבי יונתן:

מניין שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה ־ שנאמר (מלכים ב' ז') ויאמר אלישע שמעו 
דבר ה' וגו' כעת מחר סאה סלת בשקל וסאתים שערים בשקל בשער שמרון

▀!צ.
וכתיב (מלכים ב' ז') ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלהים ויאמר הנה ה' עושה ארבות 

בשמים היהיה הדבר הזה

ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל▀!צ.

צ:
וכתיב (מלכים ב' ז') ויהי לו כן וירמסו אתו העם בשער וימת▀!

ודילמא קללת אלישע גרמה ליה?¿צ:

קללת חכם, אפילו על חנם היא באה.דאמר רב יהודה אמר רב:▀¿צ:

אם כן לכתוב קרא וירמסוהו וימת, מאי בשער ־ על עסקי שער.!◊צ:

▀◊צ:

מניין לתחיית המתים מן התורה ־ שנאמר (במדבר י"ח) ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי 
אהרן לעולם קיים? והלא לא נכנס לארץ ישראל, שנותנין לו תרומה. אלא, מלמד שעתיד לחיות, 

וישראל נותנין לו תרומה ־ מכאן לתחיית המתים מן התורה.

לאהרן ־ כאהרן, מה אהרן חבר ־ אף בניו חברים.דבי רבי ישמעאל תנא:▀◊צ:

▀▀◊צ:
רבי שמואל בר נחמני 

אמר רבי יונתן:
מניין שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ ־ שנאמר, (דברי הימים ב' ל"א) ויאמר לעם ליושבי ירושלים 

לתת מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה'

כל המחזיק בתורת ה' ־ יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת ה' ־ אין לו מנת.▀▀◊צ:

▀◊צ:
רב אחא בר אדא אמר 

רב יהודה:
כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ ־ כאילו נותנה לפני ארי, מה ארי ספק דורס ואוכל ספק אינו דורס 

ואוכל ־ אף כהן עם הארץ, ספק אוכלה בטהרה ספק אוכלה בטומאה.

אף גורם לו מיתה, שנאמר (ויקרא כ"ב) ומתו בו כי יחללהו.רבי יוחנן:▀◊צ:

▀צ:
דבי רבי אליעזר בן יעקב 

תנא:
אף משיאו עון אשמה, שנאמר (ויקרא כ"ב) והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם.

תניא, רבי סימאי▀▀צ:
מניין לתחיית המתים מן התורה ־ שנאמר (שמות ו') וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ 

כנען.

לכם לא נאמר, אלא להם ־ מכאן לתחיית המתים מן התורה.▀▀צ:

(צד"ק ג"ם גש"ם ק"ם סימן).◊צ:

שאלו מינין את רבן גמליאל: מניין שהקדוש ברוך הוא מחייה מתים?О◊צ:
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אמר להם מן התורה, ומן הנביאים, ומן הכתובים, ולא קיבלו ממנו.[רבן גמליאל]Оצ:

מן התורה ־ דכתיב (דברים ל"א) ויאמר ה' אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם▀◊צ:

אמרו לו: ודילמא וקם העם הזה וזנהִ Оצ:

▀◊צ:
מן הנביאים ־ דכתיב (ישעיהו כ"ו) יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך 

וארץ רפאים תפיל

ודילמא מתים שהחיה יחזקאל?Оצ:

מן הכתובים ־ דכתיב (שיר השירים ז') וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים▀◊צ:

ודילמא רחושי מרחשן שפוותיה בעלמא, כרבי יוחנן.Оצ:

▀О◊צ:
דאמר רבי יוחנן משום 
רבי שמעון בן יהוצדק:

כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה ־ שפתותיו דובבות בקבר, שנאמר דובב שפתי ישנים.

עד שאמר להם מקרא זה: (דברים י"א) אשר נשבע ה' לאבתיכם לתת להם[רבן גמליאל]▀◊צ:

לכם לא נאמר אלא להם ־ מיכן לתחיית המתים מן התורה.▀צ:

מן המקרא הזה אמר להם: (דברים ד') ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היוםיש אומרים:[רבן גמליאל]▀◊צ:

מה היום כולכם קיימין ־ אף לעולם הבא כולכם קיימין.▀צ:

שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה: מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ויודע מה שעתיד להיות?О◊צ:

[רבי יהושע בן חנניה]▀◊צ:
אמר להו: תרווייהו מן המקרא הזה, שנאמר (דברים ל"א) ויאמר ה' אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם 

העם זה וזנה.

ודילמא, וקם העם הזה וזנה?Оצ:

אמר להו: נקוטו מיהא פלגא בידייכו, דיודע מה שעתיד להיות.[רבי יהושע בן חנניה]О◊צ:

▀צ:
איתמר נמי, אמר רבי 

יוחנן משום רבי שמעון 
מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ויודע מה שעתיד להיות ־ שנאמר, הנך שכב עם אבתיך וקם וגו'.

▀◊צ:
תניא, אמר רבי אליעזר 

ברבי יוסי:

בדבר זה זייפתי ספרי כותים, שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה. אמרתי להן: זייפתם 
תורתכם, ולא העליתם בידכם כלום. שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה, הרי הוא אומר 

(במדבר ט"ו) הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה הכרת תכרת ־ בעולם הזה, עונה בה לאימת? לאו 

ולימא להו תרוייהו מהכרת תכרתִ רב פפא לאביי:¿◊צ:

אינהו הוו אמרי ליה: דברה תורה כלשון בני אדם.[אביי]!◊צ:

כתנאי:▀צ:

הכרת תכרת, הכרת ־ בעולם הזה, תכרת ־ לעולם הבא, דברי רבי עקיבא[רבי עקיבא]♦▀◊צ:

והלא כבר נאמר (במדבר ט"ו) את ה' הוא מגדף ונכרתה וכי שלשה עולמים יש?אמר לו רבי ישמעאל:¿צ:

אלא: ונכרתה ־ בעולם הזה, הכרת ־ לעולם הבא, הכרת תכרת ־ דברה תורה כלשון בני אדם.[רבי ישמעאל]♦▀◊צ:

בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא עונה בה מאי עבדי ביה?¿◊צ:

יכול אפילו עשה תשובה ־ תלמוד לומר עונה בה לא אמרתי אלא בזמן שעונה בה.לכדתניא:▀!◊צ:

О◊צ:
שאלה קליאופטרא מלכתא את רבי מאיר, אמרה: ידענא דחיי שכבי, דכתיב (תהלים ע"ב) ויציצו מעיר 

כעשב הארץ, אלא כשהן עומדין, עומדין ערומין או בלבושיהן עומדין?

[רבי מאיר]▀◊צ:
אמר לה: קל וחומר מחיטה, ומה חיטה שנקברה ערומה, יוצאה בכמה לבושין, צדיקים שנקברים 

בלבושיהן ־ על אחת כמה וכמה.

אמר ליה קיסר לרבן גמליאל: אמריתו דשכבי חיי, הא הוו עפרא, ועפרא מי קא חיי?О◊צ:
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