
  סנהדרי�/ש"ה© www.daf-yomi.com   

  סנהדרי�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

èåä÷ äãåäé êåðç )ïéøãäðñ êøò íìùä êåøò(  
  

' גמורה וכו מלה יוניתהיא  )ב"י ה"בקוב� כ(מ "וכתב בעל ע

העדה והוראת המלה עצמית על קבו� הדייני� ונשיאי 

היושבי� המתקבצי� אל מקו� אחד ויושבי� יחד לשפוט את 

  .כ"הע� ולהמתיק עצה לעשות תקנות על עסק בני מדינה ע

 àøåðèøá)è äèåñ ,àé(  
  

ששונאים ונקראים סנהדרין . שם הדיינים. סנהדרי�

  :הדרת פנים בדין
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מועצת : ומובנו, הוא מלשו
 יוונית" סנהדרי�"הש� 

נקראי� כ� ) יא, סוטה ט(לפי ברטנורא , זקני הע�


שונא הדרת  –" סנהדרי
: "הדייני� על ש� הנוטריקו

 

 מתחל� בסמ"שי(פני� בדי"� .( 
מסכת סנהדרי

 
באה ללמדנו פרטי הלכות בענייני בתי הדי

כיצד ; בענייני עדי� ואופ
 חקירת�; וסמכות�

; הדייני� נושאי� ונותני� בענייני� המובאי� לפניה�


מבצעי� ארבע מיתות כיצד ; כיצד פוסקי� את הדי


  .ועוד, בית די
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ל "זה הסדר ר א"מנח� ב� שלמה לבית מאיר י אמר

ניניו ע כלל להיות ישועות סדרסדר נזיקי
 נקרא בלשו
 תלמוד 

העול והחמס מבי
 בני אד� בדיני ממונות נגזר מלשו
  להסיר

 מהעבירותויק� משה ויושיע
 וכ
 בא להרחיק בני האד� 

הגדולות בהתמנות עליה� דייני� מתחקי� על שרשי מעשיה� 

על זה למנות  ונצטוינוליסר� על רעת� לשל� לה� כפעל� 

דייני� בכל ערי אר$ ישראל שנאמר שופטי� ושוטרי� תת
 ל� 

ל "זאת המסכתא ר בסדורנוואמנ� קדמה ' בכל שערי� וכו

מסכת סנהדרי
 על שאר המסכיות שבסדר מצד שבתחלת 

אחר דייני� שיראה תביעותיו  ולחזרהתביעה אד� צרי� לחפש 

חד עשר בפניה� כמו שבארנו בפתיחת החבור והיא כוללת א

זה ' כה
 גדול ג' דיני ממונות ב' א שטתנופרקי� וסדר� לפי 

ארבע ' נגמר הדי
 ז' היו בודקי
 ו' דרישה וחקירה ה' בורר ד

א פרק חלק "נחנקי
 י' נשרפי
 י' ומורה ט סוררב
 ' מיתות ח

ועני
 המסכתא הוא אמנ� לבאר עני
 הדייני� והנהגת� בכל 

 
פשות ועני
 העדי� שעל פי דיני ממונות ה
 דיני נ ה
הדיני

עדות� ידונו הדייני� את הדי
 ולבאר תכונת המיתות שנמסרו 

וכ
 כל הנדוני
 באיזו מיתה מה� ה� נדוני
 ועל זה הצד  לה�

 עני
יחלקו עניני המסכתא לששה חלקי� הראשו
 לבאר 

הדייני� כמה ה� ומי ה� הראויי� לכ� השני לבאר שיש קצת 

לדונ
  יכולי�להיות ה�  בני אד� שאינ� תחת ממשלת�

 
השלישי לבאר על איזה צד ה
 דני
 בדיני ממונות במקו� שאי

כשירי� לדו
 על פי  עדי�ש� בית די
 מיוחד מפי סנהדרי
 ואלו 

 
עדות� ועל איזה צד בודקי
 את העדי� בדיני ממונות וגומרי

דברי� שיש בדיני נפשות יתר על  הרביעיאת הדי
 על פי עדות� 

ת ה
 בעני
 הדייני� ה
 בחקירת העדי� וכיצד בודקי
 דיני ממונו

 
נפשות וגומרי
 את הדי
 על פי עדות� החמישי  בדיניוחוקרי

בתכונת המיתות שנמסרו לבית די
 והנדוני
 באיזו מיתה 

המיתות ה� נידוני
 ויתגלגל על ידי אלו הדברי� עני
  מאות�

נפקעו  שלאששי בקצת אמונות מעני
 נחלת העול� הבא להודיע 

פ שחטאו ומתו בעונ� בידי אד� אלא בקצת "הנידוני
 ממנה אע

 
בפרק ראשו
 והחלק  יתבארדברי� כמו שיתבאר החלק הראשו

השני יתבאר בפרק שני החלק השלישי יתבאר בפרק שלישי 

רביעי ובחמישי ובקצת הששי  בפרקהחלק הרביעי יתבאר 

 החלק החמישי יתבאר בקצת הששי ובפרק שביעי ובשמיני

יתבאר בפרק אחד עשר והוא פרק חלק  הששיובתשיעי ועשירי 

זהו יסוד המסכתא דר� כלל אלא שבאו בה הרבה דברי� שלא 

  : על ידי גלגול כמו שיתבאר הכוונהמעיקר 
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ולא רק מסכת " מסכת המדינה היהודית"מסכת סנהדרי� היא בעיקר מהותה 

במסכת סנהדרי� מצויה תבנית של המדינה כי ; השופטי� כפי שמציי� שמה

במכלול הבעיות שיוצרת המדינה , בהיקפה הרחב, והיא עוסקת, היהודית

ובמסכת זו יש פרוט של כל המוסדות היסודיי� הקיימי� במדינה על . היהודית

  ...ושל יחסיה� ההדדיי�, פי חוקי התורה
  

רוב . התלמוד מבחינת היקפ� וגיוונ� של נושאיה אי� כמסכת סנהדרי� בכל

�ונסמכות על פסוקי� אחדי� מ� , מסכתות התלמוד דנות בנושא אחד או שניי

ואילו מסכת סנהדרי� עוסקת בתחומי� . שמה� נלמדות אות� הלכות, התורה

 �" משנה תורה", ספר דברי� –רבי� ביותר ובסיסה בתורה הוא בעצ� ספר של

א עניני� הנדוני� ביתר להוצי, כמעט כל הנושאי� הנדוני� בספר דברי�. כולו

�  .מתבארי� במסכת סנהדרי�, הרחבה במקומות אחרי
  

�, ובסדרי השפוט, כמו ספר דברי� עצמו מתחילה מסכת זו בדיני השופטי

את רוב החוקי� של , ומש� היא ממשיכה לברר את יסודות המשפט האזרחי

והיא מסיימת , )ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחברו(המשפט הפלילי 

  .וביתר שאת בהלכה ובאגדה השייכי� לביאת המשיח, הבהרת עיקרי האמונהב
  

במסכת סנהדרי� אחד עשר פרקי� אשר כמעט כל אחד מה� ד� בנושא מפורט 

  .אחד
  

  :הנושאי� הכלולי� במסכת
  

ד� במערכת השפוט מבית הדי� הנמו' עד " דיני ממונות בשלשהדיני ממונות בשלשהדיני ממונות בשלשהדיני ממונות בשלשה" –פרק ראשו� 

  .ובשופטי� ויעוד�, לסנהדרי�
  

הכה� הגדול : עוסק במעמד� של האישי� הבולטי� בע�" כה� גדולכה� גדולכה� גדולכה� גדול" –שני  פרק

  .והמל'
  

  .וסדרי הדיו� בבתי הדי�, כולל בתוכו את המבנה" זה בוררזה בוררזה בוררזה בורר" –פרק שלישי 
  

ד� בסדרי הדיו� המיוחדי� לבתי די� של " אחד דיני ממונותאחד דיני ממונותאחד דיני ממונותאחד דיני ממונות" –פרק רביעי 

  .עשרי� ושלשה
  

י החקירה המיוחדת של בית הדי� מסביר את דרכ" היו בודקי�היו בודקי�היו בודקי�היו בודקי�" –פרק חמישי 

  .של עשרי� ושלשה
  

  .ובדיני סקילה בפרט, ד� בסדרי ההוצאה להורג בכלל" נגמר הדי�נגמר הדי�נגמר הדי�נגמר הדי�" –פרק שישי 
  

במיתות בית הדי� ובפירוט העבירות שדינ� "  ארבע מיתותארבע מיתותארבע מיתותארבע מיתות" –פרק שביעי 

  .סקילה
  

ובזכות , עוסק בדיני הב� הסורר ומורה" ב� סורר ומורהב� סורר ומורהב� סורר ומורהב� סורר ומורה" –פרק שמיני 

  .ומניעת פשעי�, ננותהתגו
  

ועונשי� , ובהרג, בדיני הנענשי� בשריפה" אלו ה� הנשרפי�אלו ה� הנשרפי�אלו ה� הנשרפי�אלו ה� הנשרפי�" –פרק תשיעי 

  .אדמיניסטרטיבי� ואחרי� לתקנת החברה
  

וביניה� דיני האנשי� , בעבירות שעונש� חנק" אלו ה� הנחנקי�אלו ה� הנחנקי�אלו ה� הנחנקי�אלו ה� הנחנקי�" –פרק עשירי 

  .המערערי� את יסודות החוק
  

ובדרכי המוסר המכווני� בכלל  עוסק בעיקרי האמונה" חלקחלקחלקחלק" –פרק אחד עשר 

וכ� על התקוה וההכנה לקראת ביאת המשיח ואחרית , את האד� בדר' חייו

�  .בה� ישוב העול� לתיקונו ולשלמותו, הימי

 


