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פט.
גרוע ועומד.¿!

ֹ ¿◊פט. אי הכי, תפילין נמי

אי עביד ארבעה בתי ואייתי אחרינא ואנח גבייהו▀¿◊פט.

האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי¿¿פט.

ואי עביד חמשה בתי▀¿פט.

גרוע ועומד הואִ ¿¿פט.

בית חיצון שאינו רואה את האויר ־ פסול.האמר רבי זירא:▀!◊פט.

פט.

מ
[רבי עקיבא]♦▀

אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו, ולא בבית דין שביבנה, אלא מעלין אותו לבית דין הגדול 
שבירושלים. ומשמרין אותו עד הרגל, וממיתין אותו ברגל, שנאמר (דברים י"ז) וכל העם ישמעו ויראו 

ולא יזידון עוד, דברי רבי עקיבא.

רבי יהודה:♦▀פט.
אין מענין את דינו של זה, אלא ממיתין אותו מיד, וכותבין ושולחין שלוחין בכל המקומות: איש פלוני 

מתחייב מיתה בבית דין.

פט.

ג
תנו רבנן:[רבי עקיבא]▀◊

אין ממיתין אותו לא בבית דין שבעירו, ולא בבית דין שביבנה, אלא מעלין אותו לבית דין הגדול 
שבירושלים, ומשמרין אותו עד הרגל, וממיתין אותו ברגל. שנאמר וכל העם ישמעו ויראו דברי רבי 

עקיבא.

אמר לו רבי יהודה:▀◊פט.
וכי נאמר יראו וייראו? והלא לא נאמר: אלא ישמעו וייראו ־ למה מענין דינו של זה? אלא, ממיתין 

אותו מיד, וכותבין ושולחין בכל מקום: איש פלוני נתחייב מיתה בבית דין.

תנו רבנן:▀◊פט.
ארבעה צריכין הכרזה, המסית, ובן סורר ומורה, וזקן ממרא, ועדים זוממין. בכולהו כתיב בהו וכל העם 

וכל ישראל, בעדים זוממין כתיב והנשארים דלא כולי עלמא חזו לסהדותא.

פט.

מ
▀

נביא השקר, המתנבא מה שלא שמע, ומה שלא נאמר לו ־ מיתתו בידי אדם. אבל הכובש את נבואתו, 
והמוותר על דברי נביא, ונביא שעבר על דברי עצמו ־ מיתתו בידי שמים, שנאמר (דברים י"ח) אנכי 

אדרש מעמו.

▀פט.
המתנבא בשם עבודה זרה, ואומר: כך אמרה עבודה זרה, אפילו כוון את ההלכה לטמא את הטמא 

ולטהר את הטהור.

▀פט.
הבא על אשת איש, כיון שנכנסה לרשות הבעל לנשואין, אף על פי שלא נבעלה ־ הבא עליה הרי זה 

בחנק.

וזוממי בת כהן ובועלה. שכל המוזמין מקדימין לאותה מיתה, חוץ מזוממי בת כהן ובועלה.▀פט.

פט.
ג

שלשה מיתתן בידי אדם, ושלשה מיתתן בידי שמים.תנו רבנן:▀◊

המתנבא מה שלא שמע, ומה שלא נאמר לו, והמתנבא בשם עבודה זרה ־ מיתתן בידי אדם▀▀◊פט.

כובש את נבואתו, והמוותר על דברי נביא, ונביא שעבר על דברי עצמו ־ מיתתן בידי שמים.▀▀◊פט.

מנהני מילי?^פט.

רב יהודה אמר רב:!◊פט.
דאמר קרא (דברים י"ח) אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי ־ זה המתנבא מה שלא שמע. ואשר לא 

צויתיו ־ הא לחבירו צויתיו, זה המתנבא מה שלא נאמר לו. ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ־ זה 
המתנבא בשם עבודה זרה. וכתיב: ומת הנביא ההוא, וכל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק.

!◊פט.

הכובש את נבואתו, והמוותר על דברי נביא, ונביא שעבר על דברי עצמו ־ מיתתן בידי שמים, דכתיב 
(דברים י"ח) והאיש אשר לא ישמע, קרי ביה: לא ישמיע, וקרי ביה: לא ישמע אל דברי, וכתיב אנכי 

אדרש מעמו ־ בידי שמים.

▀◊פט.
המתנבא מה שלא שמע. כגון צדקיה בן כנענה, דכתיב (דברי הימים ב' י"ח) ויעש לו צדקיהו בן כנענה 

קרני ברזל

▀¿◊פט.
מאי הוה ליה למעבד? רוח נבות אטעיתיה, דכתיב (מלכים א' כ"ב) ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל 

ויפל ברמת גלעד

ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו▀¿פט.

ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן.▀¿פט.

מאי צא ־ צא ממחיצתי.רב יהודה:▀¿פט.
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מאי רוח?^¿פט.

רוחו של נבות היזרעאלי.רבי יוחנן:!¿פט.

הוה ליה למידק, כדרבי יצחק.!◊פט.

דאמר רבי יצחק:▀!◊פט.
סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד. עובדיה אמר (עובדיה א') זדון 
לבך השיאך, ירמיה אמר (ירמיהו מ"ט) תפלצתך השיא אתך זדון לבך. והני, מדקאמרי כולהו כהדדי ־ 

שמע מינה לא כלום קאמרי.

דילמא לא הוה ידע ליה להא דרבי יצחקִ ¿פט.

יהושפט הוה התם, וקאמר להו. דכתיב (מלכים א' כ"ב) ויאמר יהושפט האין פה נביא לה' עוד.!פט.

אמר ליה: הא איכא כל הניִ [צדקיה בן כנענה]פט.

[יהושפט]◊פט.
אמר ליה: כך מקובלני מבית אבי אבא: סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים 

בסיגנון אחד.

▀◊פט.
המתנבא מה שלא נאמר לו ־ כגון חנניה בן עזור, דקאי ירמיה בשוק העליון וקאמר (ירמיהו מ"ט) כה 

אמר ה' צבאות הנני שבר את קשת עילם

▀◊פט.

נשא חנניה קל וחומר בעצמו: מה עילם שלא בא אלא לעזור את בבל, אמר הקדוש ברוך הוא: הנני 
שבר את קשת עילם, כשדים עצמן על אחת כמה וכמה ־ אתא איהו בשוק התחתון, אמר (ירמיהו כ"ח): 

כה אמר ה' וגו' שברתי את על מלך בבל.

האי לחבירו נמי לא נאמרִ רב פפא לאביי:¿פט.

כיון דאיתיהיב קל וחומר למידרש ־ כמאן דאיתמר ליה דמי, הוא ניהו דלא נאמר לו.אמר ליה:[אביי]!◊פט.

המתנבא בשם עבודה זרה ־ כגון נביאי הבעל.▀◊פט.

הכובש את נבואתו ־ כגון יונה בן אמיתי▀◊פט.

▀◊פט.
והמוותר על דברי נביא ־ כגון חבריה דמיכה, דכתיב: (מלכים א' כ') ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל 

רעהו בדבר ה' הכיני נא וימאן האיש להכותו, וכתיב (מלכים א' כ') ויאמר לו יען אשר לא שמעת וגו'.

פט:
◊▀

ונביא שעבר על דברי עצמו ־ כגון עדו הנביא, דכתיב (מלכים א' כ') כי כן צוה אתי, וכתיב (מלכים א' 
כ') ויאמר לו גם אני נביא כמוך, וכתיב (מלכים א' כ') וישב אתו, וכתיב (מלכים א' כ') וילך וימצאהו 

אריה.

▀◊פט:
תני תנא קמיה דרב 

חסדא:
הכובש את נבואתו לוקה.

מאן דאכיל תמרי בארבלא לקי? מאן מתרי ביה?אמר ליה:[רב חסדא]¿◊פט:

חבריה נביאי.אביי:!◊פט:

מנא ידעי?¿פט:

דכתיב (עמוס ג') כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודואביי:!◊פט:

ודילמא הדרי ביה.¿פט:

אם איתא דהדרי ביה ־ אודועי הוו מודעי לכלהו נביאי.!◊פט:

והא יונה, דהדרי ביה ולא אודעוהוִ ¿פט:

יונה מעיקרא נינוה נהפכת אמרי ליה, איהו לא ידע אי לטובה אי לרעה.!◊פט:

המוותר על דברי נביא, מנא ידע דאיענש?¿◊פט:

דיהב ליה אות.!◊פט:

והא מיכה, דלא יהיב ליה אות ואיענשִ ¿פט:

Talmud Navigator עמוד 2 סנהדרין פט



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-אלו הן הנחנקין
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

!◊פט:
היכא דמוחזק שאני. דאי לא תימא הכי, אברהם בהר המוריה היכי שמע ליה יצחק, אליהו בהר הכרמל 

היכי סמכי עליה ועבדי שחוטי חוץ? אלא: היכא דמוחזק שאני.

(בראשית כ"ב) ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם.▀◊פט:

מאי אחר^פט:

!◊פט:
רבי יוחנן משום רבי יוסי 

בן זימרא:

אחר דבריו של שטן, דכתיב (בראשית כ"א) ויגדל הילד ויגמל וגו', אמר שטן לפני הקדוש ברוך הוא: 
רבונו של עולִם זקן זה חננתו למאה שנה פרי בטן, מכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד 

להקריב לפניך? אמר לו: כלום עשה אלא בשביל בנו, אם אני אומר לו זבח את בנך לפני ־ מיד זובחו.

מיד והאלהים נסה את אברהם, ויאמר קח נא את בנך.▀◊פט:

רבי שמעון בר אבא:▀◊פט:

אין נא אלא לשון בקשה. משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות הרבה, והיה לו גבור אחד ונצחן. 
לימים עמדה עליו מלחמה חזקה, אמר לו: בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה זו, שלא ־ יאמרו: ראשונות 
אין בהם ממש. אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם: ניסיתיך בכמה נסיונות ועמדת בכלן, עכשיו עמוד 

לי בנסיון זה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים.

את בנך▀◊פט:

שני בנים יש לי.¿פט:

את יחידך▀◊פט:

זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו,¿פט:

אשר אהבת▀◊פט:

תרוייהו רחימנא להו.¿פט:

את יצחק.▀◊פט:

וכל כך למה¿◊פט:

כדי שלא תטרף דעתו עליו.!◊פט:

О◊פט:
קדמו שטן לדרך, אמר לו: (איוב ד') הנסה דבר אליך תלאה, הנה, יסרת רבים וידים רפות תחזק כושל 

יקימון מליך כי עתה תבוא אליך ותלא.

אמר לו: (תהלים כ"ו) אני בתמי אלך.Оפט:

אמר לו: הלא יראתך כסלתך.Оפט:

אמר לו: זכר־נא מי הוא נקי אבד.Оפט:

О◊פט:
כיון דחזא דלא קא שמיע ליה, אמר ליה: ואלי דבר יגנב, כך שמעתי מאחורי הפרגוד: השה לעולה ואין 

יצחק לעולה.

אמר לו: כך עונשו של בדאי, שאפילו אמר אמת ־ אין שומעין לו.О◊פט:

רבי לוי:!◊פט:
אחר דבריו של ישמעאל ליצחק. אמר לו ישמעאל ליצחק: אני גדול ממך במצות, שאתה מלת בן שמנת 

ימים ואני בן שלש עשרה שנה. אמר לו: ובאבר אחד אתה מגרה בי? אם אומר לי הקדוש ברוך הוא, 
זבח עצמך לפני ־ אני זובח.

מיד ־ והאלהים נסה את אברהם.▀◊פט:

נביא שהדיח ־ בסקילה.תנו רבנן:[רבנן]♦▀◊פט:

בחנק.רבי שמעון:♦▀◊פט:

מדיחי עיר הנדחת בסקילה[רבנן]♦▀◊פט:

בחנק.רבי שמעון:♦▀◊פט:

נביא שהדיח בסקילה.▀>פט:
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מאי טעמא דרבנן?^פט:

אתיא הדחה הדחה ממסית, מה להלן בסקילה ־ אף כאן בסקילה.[רבנן]!◊פט:

ורבי שמעון^פט:

מיתה כתיבא ביה, וכל מיתה האמורה בתורה סתם ־ אינה אלא חנק.[רבי שמעון]!◊פט:

מדיחי עיר הנדחת בסקילה▀◊>פט:

מאי טעמא דרבנן?^פט:

גמירי הדחה הדחה או ממסית, או מנביא שהדיח.[רבנן]!◊פט:

ורבי שמעון^פט:

גמר הדחה הדחה מנביא.[רבי שמעון]!◊פט:

וליגמר ממסיתִ ¿פט:

דנין מסית רבים ממסית רבים, ואין דנין מסיח רבים ממסית יחיד.!◊פט:

אדרבה, דנין הדיוט מהדיוט, ואין דנין הדיוט מנביאִ ¿פט:

ורבי שמעון¿פט:

כיון שהדיח ־ אין לך הדיוט גדול מזה.[רבי שמעון]!◊פט:
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