
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-ארבע מיתות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

נ.
נשואה יוצאה לשריפה ולא ארוסה, ומדאפקה רחמנא לארוסה בסקילה ־ שמע מינה סקילה חמורה.קסברי רבנן:!◊

סקילה חמורה מסייף ־ שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה, ומאי חומרא - כדאמרן▀◊נ.

אדרבה, סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא - שכן ממונן אבדִ ¿נ.

אמרת: איזה כח מרובה ־ כח המדיח או כח הנידח? הוי אומר: כח המדיח!◊נ.

מדיחי עיר הנדחת בסקילה.ותניא:▀!◊נ.

סקילה חמורה מחנק ־ שכן ניתן למגדף ־ ולעובד עבודה זרה, ומאי חומרא ־ כדאמרן.▀◊נ.

אדרבה, חנק חמור, שכן ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא ־ שכן הוקש כבודן לכבוד המקוםִ ¿נ.

!◊נ.
מדאפקיה רחמנא לארוסה בת ישראל מכלל נשואה בת ישראל מחנק לסקילה ־ שמע מינה סקילה 

חמורה.

שריפה חמורה מסייף ־ שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, ־ ומאי חומרא ־ שכן מחללת את אביה.▀◊נ.

אדרבה, סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא ־ שכן ממונן אבדִ ¿נ.

!◊נ.
נאמר אביה בסקילה, ונאמר אביה בשריפה, מה אביה האמור בסקילה ־ סקילה חמורה מסייף, אף אביה 

האמור בשריפה ־ שריפה חמורה מסייף.

שריפה חמורה מחנק שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, ומאי חומרא ־ כדאמרן.▀◊נ.

אדרבה, חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא ־ שכן הוקש כבודן לכבוד המקוםִ ¿נ.

מדאפקיה רחמנא לנשואה בת כהן מכלל נשואה בת ישראל מחנק לשריפה ־ שמע מינה שריפה חמורה.!◊נ.

סייף חמור מחנק ־ שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא ־ שכן ממונם אבד.▀◊נ.

אדרבה, חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא שכן הוקש כו'◌ִ ¿נ.

אפילו הכי פושט ידו בעיקר עדיף.!נ.

רבי שמעון אומר כו'.▀>נ.

שריפה חמורה מסקילה ־ שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, ומאי חומרא ־ שכן מחללת את אביה.▀נ.

אדרבה, סקילה חמורה שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודת כוכבים, ומאי חומרא ־ שכן פושט ידו בעיקר.¿נ.

רבי שמעון לטעמיה:!◊נ.

אחת ארוסה ואחת נשואה יצאה לשריפה.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊נ.

!◊נ.
ומדאפקיה רחמנא לארוסה בת כהן מכלל ארוסה בת ישראל מסקילה לשריפה ־ שמע מינה שריפה 

חמורה.

שריפה חמורה מחנק ־ שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, ומאי חומרא ־ כדאמרן.▀◊נ.

אדרבה, חנק חמור שכן ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא ־ שכן הוקש כבודם לכבוד המקוםִ ¿נ.

מדאפקיה רחמנא לנשואה בת כהן מכלל נשואה בת ישראל מחנק לשריפה ־ שמע מינה שריפה חמורה.!◊נ.

שריפה חמורה מסייף ־ שכן ניתנה לבת כהן שזינתה, ומאי חומרא ־ כדאמרן.▀◊נ.

אדרבה, סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא ־ שכן ממונם אבדִ ¿נ.

!◊נ.
אמרת, וכי איזה כח מרובה, כח המדיח או כח הנידח? הוי אומר כח המדיח. וקל וחומר: ומה חנק 

שחמור מסייף ־ שריפה חמורה ממנו, סייף הקל ־ לא כל שכן.

נ:
סקילה חמורה מחנק ־ שכן ניתנה למגדף ולעובד עבודה זרה, ומאי חומרא ־ כדאמרן.▀◊
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אדרבה, חנק חמור, שכן ניתן למכה אביו ואמו, ומאי חומרא ־ שכן הוקש כו'¿נ:

!◊נ:
מדאפקיה רחמנא לארוסה בת ישראל מכלל נשואה בת ישראל מחנק לסקילה ־ שמע מינה סקילה 

חמורה.

סקילה חמורה מסייף, שכן ניתנה למגדף כו'.▀◊נ:

אדרבה, סייף חמור שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא ־ שכן ממונם אבדִ ¿נ:

!◊נ:
אמרת: וכי איזה כח מרובה ־ כח המדיח או כח הנידח? הוי אומר כח המדיח. וקל וחומר: ומה חנק 

שחמור מסייף ־ סקילה חמורה ממנו, סייף הקל ־ לא כל שכן.

חנק חמור מסייף ־ שכן ניתן למכה אביו ואמו ־ ומאי חומרא ־ כדאמרן.▀◊נ:

אדרבה, סייף חמור, שכן ניתן לאנשי עיר הנדחת, ומאי חומרא ־ שכן ממונם אבדִ ¿נ:

אמרת: וכי איזה כח מרובה ־ כח המדיח או כח הנידח? הוי אומר: כח המדיח.!◊נ:

מדיחי עיר הנדחת בסקילהותניא:[רבנן]♦▀!◊נ:

אומר בחנק.רבי שמעון:♦▀!◊נ:

♦▀▀◊נ:
מרגלא בפומיה דרבי 

יוחנן: [רבנן]
נערה המאורסה בת כהן שזינתה ־ בסקילה.

בשריפה.רבי שמעון:♦▀▀◊נ:

זינתה מאביה ־ בסקילה[רבנן]♦▀▀◊נ:

בשריפה.רבי שמעון:♦▀▀◊נ:

מאי קא משמע לן?^נ:

לרבנן: נשואה יצאה לשריפה, ולא ארוסה.▀!◊נ:

לרבי שמעון: אחת ארוסה ואחת נשואה יצאה לשריפה.▀!◊נ:

וטעמא מאי^נ:

משום דלרבנן סקילה חמורה, לרבי שמעון שריפה חמורה.!◊נ:

נפקא מינה למי שנתחייב שתי מיתות בית דין, נידון בחמורה.▀◊נ:

מאי רבי שמעון^נ:

שני כללות נאמרו בבת כהן.דתניא, רבי שמעון:▀!◊נ:

בבת כהן ולא בבת ישראל?¿!נ:

אימא: אף בבת כהן.▀!◊נ:

▀!◊נ:
והוציא הכתוב נשואה מכלל נשואה, וארוסה מכלל ארוסה. מה כשהוציא הכתוב נשואה מכלל נשואה ־ 

להחמיר, אף כשהוציא הכתוב ארוסה מכלל ארוסה ־ להחמיר.

▀!◊נ:
זוממי נשואה בת כהן בכלל זוממי נשואה בת ישראל, וזוממי ארוסה בת כהן בכלל זוממי ארוסה בת 

ישראל.

תנו רבנן:▀◊נ:
(ויקרא כ"א) ובת איש כהן כי תחל, יכול אפילו חללה את השבת ־ תלמוד לומר (ויקרא כ"א) לזנות ־ 

בחילולין שבזנות הכתוב מדבר.

יכול אפילו פנויה¿◊נ:

נאמר כאן אביה ונאמר להלן אביה, מה להלן ־ זנות ־ עם זיקת הבעל, אף כאן ־ זנות עם זיקת הבעל.!◊נ:

או אינו אומר אביה אלא להוציא את כל האדם?¿◊נ:

Talmud Navigator עמוד 2 סנהדרין נ



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-ארבע מיתות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

!◊נ:
כשהוא אומר (ויקרא כ"א) היא מחללת ־ הוי כל אדם אמור, הא מה אני מקיים אביה? נאמר כאן אביה 

ונאמר להלן אביה מה להלן ־ זנות עם זיקת הבעל, אף כאן ־ זנות עם זיקת הבעל.

¿נ:
אי מה להלן נערה והיא ארוסה ־ אף כאן נערה והיא ארוסה. נערה והיא נשואה, בוגרת והיא ארוסה, 

בוגרת והיא נשואה, ואפילו הזקינה מנין?

תלמוד לומר (ויקרא כ"א) ובת כהן ־ מכל מקום.!◊נ:

▀◊נ:
בת כהן אין לי אלא שניסת לכהן, ניסת ללוי ולישראל, לכותי, לחלל, לממזר ולנתין, מניין? תלמוד 

לומר (ויקרא כ"א) ובת איש כהן ־ אף על פי שאינה כהנת.
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