
  

 

 

 

 סנהדרין מתוך "דרך ישרה" מסכת
 תשע"זשופטים  פרשת ,מ"א –ל"ה  דפים

 דרך ישרה תמצית הדף

דף לה 

. לר"ח צדק ילין בה ועתה מרצחים, 1דיני נפשות גומרים לחובה למחרת דבעינן הלנת דין, והמקור  .א

בה את הצדקה במקום שנהוג לחלק פת בסופה חמור כשופך דמים.  ולרבא אתי למימר שתענית שמלינין

 . לרבא אשרו חמוץ היינו דיין שמחמץ דינו, ולר"ח אתי להוכיחם שלא יחזקו את הגזלן החומץ.2

. לגמור בע"ש, שמא יראו טעם לחובה וצריכים הלנת 1אין דנין דיני נפשות ביום ששי משום דאי אפשר  .ב

. 4. להרוג במוצ"ש א"א, דבעינן נגד השמש. 3אין רציחה דוחה שבת.  . לגמור בשבת לחובה,2דין. 

 . לומר את הדין ביום ראשון, ישכחו את הטעמים שבלבם.5להרוג ביום ראשון, נמצא עינוי דין. 

. קבורת מת מצוה תדחה שבת מק"ו שהרי דוחה עבודה שדוחה שבת, 1הקושיות דנילף מק"ו, והדחיות  .ג

. בהריגת רוצח נאמר והומת ומשמע 2ח שדוחה עבודה ולא דוחה את השבת. ודחינן דהריגת רוצח תוכי

אפילו בשבת, ואף איכא ק"ו מעבודה שדוחה שבת ונדחית מפני רציחה, ומאידך נאמר בשבת לא 

תבערו אש בכל מושבותיכם ומשמע שאין להרוג אפילו רוצח, ותירץ דילפינן דרציחה לא דוחה שבת 

פינן שאין רציחה דוחה את העבודה מק"ו ששבת נדחית מעבודה ורציחה . לאביי יל3מגז"ש דמושבות. 

נדחית מפניה, ולכן קרא דמעם מזבח תקחנו למות אתי רק לקרבן יחיד, ורבא דחהו דמעם מזבחי אתי 

. וכן רבא הקשה על אביי דהקרבת קרבן יחיד דחה הריגת רוצח בק"ו, שהרי 4לקרבן תמיד המיוחד לי. 

למ"ד נדרים ונדבות קרבים ביו"ט ויו"ט דוחה רציחה, וא"כ לא מתקיים כלל קרא  קרבן יחיד דוחה יו"ט

 דמעם מזבחי, אלא ע"כ ליתא לק"ו דאביי.

דף לו 

. אצל 2. בדיני ממונות טומאות וטהרות, מתחילין מן הגדול. 1מהיכן מתחילים לשאול מהי דעת הדיינים  .א

ות מתחילים מן הקטן, וילפינן מלא תענה על רב, . בדיני נפש3רבי התחילו מן הקטן, מפני העושה שבו. 

 או מדוד המלך שנאמר שחגר את חרבו באחרונה בדינו של שמעי בן גרא.

. יהושע, היה 1אמרינן שהיו תורה וגדולה במקום אחד כל חייו, אצל משה רבינו רבי ורב אשי. ומקשינן  .ב

. חזקיה, 6. שלמה, שמעי בן גרא. 5. . דוד, עירא היאירי4. שאול, שמואל. 3. פנחס, זקנים. 2אלעזר. 

 . הונא בר נתן, היה כפוף לרב אשי.8. עזרא, נחמיה. 7שבנא. 

. בממונות נמנים 2. בטהרות וטומאות, נמנים לשנים. 1לכמה נחשבים הרב ותלמידו שיושבים יחד בדין  .ג

. 4יני נפשות. . וכן בד3לאחד, אבל תלמיד הנצרך רק לשמועותיו של רבו אבל לא לסברתו נמנה בפ"ע. 

 . עובור השנה.6. קידוש החודש. 5מכות. 

. גבי אספה 2. כולן יפה רעיתי ומום אין בך, ודחי דלמא מום ממש. 1מ"ט בעינן שיהיו בב"ד רק מיוחסין  .ד



  

. למסקנא ילפינן 3לי שבעים איש נאמר והתיצבו שם עמך והיינו בדומין לך, ודחי דלמא משום שכינה. 

 אמר ונשאו אתך שיהיו דומין לך.מסנהדראות של יתרו, שנ

דף לז 

. סופרי הדיינים, אחד כתב את 2. ישבו כחצי גורן עגולה, כדי שיראו זה את זה. 1סדר מושב הסנהדרין  .א

. היו 3. דברי המזכין ואחד כתב את דברי המחייבין ולר"י היה שלישי שכתב את דברי המזכין והמחייבין

. אם הוצרכו לסמוך סומכין מהשורה הראשונה, 4לפניהם שלש שורות של תלמידים שבכל אחת כ"ג. 

 וכולם ניידי ממקומם, ובוררין אחד מהקהל ויושב בסוף השורה השלישית.

. אגן, מגינה 2. שררך, זו סנהדרין שיושבת בטיבורו של עולם. 1דרשות הפסוקים שהולכות על הסנהדרין  .ב

. אל יחסר המזג, שאם הוצרך אחד לצאת רואין שישארו 4. הסהר, שצורתה בעגולה. 3ם. על העול

. לא פורצים פרצות אף באזהרה קלה: סוגה 6. בטנך ערימת חטים, שהכל נהנין מטעמיהן. 5לכה"פ כ"ג. 

 בשושנים, כפלח הרמון רקתך, או וירח את ריח בגדיו וקרי בוגדיו כמו שכני רבי זירא.

. שמא אתם מעידים: מאומד וללא ראיית מעשה ההריגה ממש, או 1על עדי נפשות  כיצד מאיימין .ג

. בדיני 3. סופינו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה. 2משמועה, עד מפי עד, או ששמעתם מפי אדם נאמן. 

. ומאידך אם ראיתם 4נפשות דמו ודם זרעיותיו עד סוף העולם תלויים בכם, שקין נתבע על דמי אחיך. 

. אינכם חייבים בדמו של הרשע, שנאמר 5ליכם החובה להעיד, שנאמר אם לא יגיד ונשא עוונו. מוטלת ע

 באבוד רשעים רנה.

. ללמד שכל המאבד אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, וכן נאמר 1מדוע נברא אדם הראשון יחידי  .ד

יתגרו המשפחות זו בזו. . מפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ו2לגבי המקיים. 

. להגיד גדולת הקב"ה, שכל העולם טבוע בחותמו של 4. שלא יאמרו המינים הרבה רשויות בשמים. 3

. 6. שאדם יאמר בשבילי נברא העולם וימשוך עצמו מעבירה. 5אדם הראשון ואין אחד דומה לחבירו. 

ו הרשעים אנו בני רשע ולא תועיל . שלא יאמר7שלא יאמרו הצדיקים אנו בני צדיק ולא יזהרו מעבירות. 

 . מפני הגזלנים והחמסנים, שיאמרו קרקע זו של אבינו.8לנו תשובה. 

. דמי אחיך, מלמד שקין עשה בהבל חבורות ופציעות עד שהגיע 1שמועות רב יהודה בנו של רבי חייא  .ה

ובה, . מיום שפתחה הארץ את פיה וקבלה את דמו של הבל שוב לא פתחה לט2לצוארו והמיתו. 

. גלות מכפרת: מחצית עוון מזה שנזגר על קין נע ונד ולבסוף נשאר 3והזמירות נאמרו רק מכנף הארץ. 

. כשהתבסם 4רק נוד לר"י מכפרת על הכל דיליף מיכניה, ולרב גלות מכפרת אף על חרב רעב ודבר. 

 עם אחיו אצל רבי אמרו שאין בן דוד בא עד שיכלו ראש גולה שבבבל ונשיא שבא"י.

. שאלתיאל, שנשתל 3. אסיר, שנתעבר בבית האסורין. 2. נחמיה בן חכליה. 1מותיו של נחמיה ש .ו

 . זרובבל, שנזרע בבבל.4במעומד שלא כדרך הנשתלין. 

דף לח 

. ונושנתם גימטריא תתנ"ב, וה' עשה עמנו צדקה 2. יין וסוד הם שבעים, שנכנס יין ויצא סוד. 1גימטריות  .א

 כן עשה צדקה בכך שהקדים את גלות יכניה לגלות צדקיהו.שהגלם שנתיים קודם לכן, ו

. כולם נטבעו בחותמו של אדה"ר, אבל 2. אדם נברא יחידי, כדלעיל. 1השמועות באדם הראשון  .ב

. בנ"א שונים זה מזה בקול ומראה משום ערוה, 3פרצופיהן שונים כדי שלא יגזלו איש מרעהו בזרוע. 

"ש: שלא יאמרו שהיה שותף לקב"ה, ושלא תזוח דעתו מכיון . אדם נברא בע4בדעתם מפני הגזלנים. 

. לר"מ עפרו של אדה"ר הוצבר מכל העולם, ומייתי: 5שהרי יתוש קדמו, ושיכנס מיד לשבת או לסעודה. 

. מהלך י"ב השעות של 6שגופו מבבל, ראשו מא"י, איבריו משאר ארצות, ועגבותיו מאקרא דאגמא. 

את המלאכים האם לברוא את האדם, שתי כתות אמרו אל יברא . ה' שאל 7היום הששי, כדלקמן. 

. אדה"ר היה מסוף העולם 8ונשרפו והשלישית הסכימה, ובדור המבול ה' אמר להם עד זקנה אני הוא. 



  

. אדה"ר דיבר 9ועד סופו, שזה כמו מן הארץ ועד לרקיע, וכשסרח וחטא ה' הניח ידו עליו ומיעטו. 

. היה מין, 10ודורשיו, וכשראה את ר"ע אמר ולי מה יקרו רעיך אל. בארמית, שה' הראה לו דור דור 

. היה כופר 12. היה מושך בערלתו, שנאמר והמה כאדם עברו ברית. 11שנאמר איכה וזהו לאן נטה לבך. 

 בעיקר, בגז"ש ברית מעובדי ע"ז.

. נזרקה בו 4 . נמתחו אבריו.3. נעשה גולם. 2. הוצבר עפרו. 1מהלך השעות ביום הששי של הבריאה  .ג

. נצטוה 9. עלו למיטה שנים וירדו ארבעה. 8. נזדווגה לו חוה. 7. קרא שמות. 6. עמד על רגליו. 5נשמה. 

 . נטרד מגן עדן, שנאמר אדם ביקר בל ילין.12. נידון. 11. סרח. 10שלא לאכול מעץ הדעת. 

מנו, ויברא אלקים את . נעשה אדם בצל1המקומות במקרא שפקרו בהם המינים, וכיצד תשובתן בצידן  .ד

. אלוקים 4. נגלו אליו האלקים, לקל העונה אותי. 3. הבה נרדה ונבלה, וירד ה' לראות. 2האדם בצלמו. 

. אשר הלכו אלוקים, לפדות לו לעם. וכולם בגלל שה' נמלך בפמליא 5קרובים אליו, בכל קראנו אליו. 

והצורך בשני כסאות: לה' ולדוד, לדין ולצדקה,  . כרסוון רִמיו והינו שנים, עתיק יומין יתיב.6של מעלה. 

 לכסא ולשרפרף.

דף לט 

. ואל משה אמר עלה אל ה', זהו המלאך מט"ט ששמו כשם רבו, ומסורת בידינו שלא 1התשובות למינים  .א

. וה' המטיר על סדום מאת ה', והחזיר הכובס דהוא כמו למך שאמר לנשיו נשי 2קבלנוהו אפילו כשליח. 

. דברי הקיסר: ה' גנב מאדם את הצלע, ובתו ענתה לו והמשילה לגנב שנטל כלי כסף 3למך האזנה. 

והניח במקומו כלי זהב, כך אדה"ר קיבל שפחה לשמשו, ולא נלקחה ממנו בפניו כדי שלא תמאס בעיניו. 

. מה הרבותא 5. אמר שיודע בניחוש מה ה' עושה, והוכיח לו שאף בארץ מה שרחוק ממנו אינו יודע. 4

. יוצר הרים 6מונה מספר לכוכבים, היות שהרקיע חוזר, או מכך שאפילו את מספר שיניו אינו יודע.  שה'

ובורא רוח משמע שתים, א"ל שגם באדם נאמר ויברא וייצר א"כ כיצד העין והאזן שוכנים כאחד 

נותן . אמר שחצי גופו העליון בשליטת השד והתחתון של ה', א"ל א"כ איך 7ומתפייסים בשעת מיתה. 

. אמר שיהיו לעם אחד, ענה לו א"כ אתם צריכים למול ואז נהיה שוים. 8לו להעביר בארצו מים סרוחים. 

. שאלו כיצד בכל 9ומכיון שנצח את המלך נתנוהו בביבר של חיות ולא אכלוהו, ואכלו אח"כ את המין. 

אלו שה' גחכן בכך . ש10בי עשרה שורה השכינה, והביא ראיה מהשמש שזורחת בכל העולם בבת אחת. 

שאמר ליחזקאל לשכב על צדו הימני והשמאלי, וכן נשאל מתלמידיו מהו טעמה של השמיטה, וענה 

. ה' 11שהשמיטה היא להראות שהארץ של ה', וכיון שחטאו ה' ייסר את יחזקאל כדי למרק עוונותיהם. 

. א"ל כל 12בא. כהן משום שנוטל תרומה וכיצד טבל אחר שקבר את משה, וא"ל מקרא שה' באש י

 הגוים כאין נגדו וכולל ישראל, וענה שבלעם הנכרי העיד עלינו ובגוים לא יתחשב.

. ויעבר הרנה במחנה, שיש שמחה במפלת הרשעים. ואף שה' בעצמו אינו שש 1דרשות הפסוקים באחאב  .ב

כיהו ואליהו, . והזונות רחצו, מירוק ובירור חזיונות מי2וכדאשכחן גבי מפלת מצרים, אבל אחרים משיש. 

 . ואיש משך בקשת לתומו, שהרגו לפי תומו או לתמם שני חזיונות.3או משום שהיה מצונן. 

. אחאב אמר לעובדיהו מדוע ביתו לא מתברך בגללו, אמרה בת קול 1דרשות הפסוקים בעובדיהו  .ג

 .3. מעלת ירא מאד שנאמר בעובדיה הוא יותר ממה שנאמר באברהם. 2שאחאב לא מזומן לברכה. 

. חמשים איש בכל מערה, למד מיעקב שחילק 4זכה לנביאות, משום שהחביא מאה נביאים במערה. 

. עובדיה ניבא לאדום, שגדל בין שני רשעים ולא למד 5לשנים, או משום שמערה מחזקת חמשים איש. 

 מהם ועשיו היה רשע בין שני צדיקים, או מיניה דביה כיון שהיה גר אדומי.

. דוד הרג את מואב ע"י שמדדם בחבל, משום מיניה וביה שמוצאו ממואבית 1מואב דרשות הפסוקים גבי  .ד

. 3. מישע מלך מואב העלה את בנו לעולה, ופליגי אם היה לש"ש או לע"ז. 2וכן ירך מתוכה מסרחת. 

היה בכך קצף על ישראל אתי כמ"ד ששחטו לשמים, ולאידך מכיון שעמ"י למדו מהגוים את משפטיהם 

 . סיום הפסוק ויסעו מעליו וישובו לארץ, שירדו למדריגה התחתונה.4המקולקלים. 



  

 הדרן עלך פרק רביעי דסנהדרין!

 

 היו בודקין  -פרק חמישי

דף מ 

. בדקו בשבע חקירות, באיזה: שבוע, שנה, חדש, בכמה בחדש, יום, שעה, 1חקירת ובדיקת העדים  .א

. בדיקות: מכירים, 2ומקום. ולרבי יוסי סגי לחקור רק באיזה יום שעה ומקום, דשכיחא עדות שהרג אמש. 

יודעים  . אם אין העדים3התריתם, ובע"ז את מי עבד, ובמה עבד, וכל המרבה בבדיקות ה"ז משובח. 

בבדיקות כשר, ובחקירות פסול אך סגי בשנים מתוך שלשה ודלא כר"ע. והטעם משום דבעינן עדות 

. נחלקו באיזה תאריך ויש ביניהם 4שאתה יכול להזימה, אבל אם מכחישין זה את זה פסול אף בבדיקות. 

. 5ר רוב החדש. יום אחד כשרים, משום שאחד לא יודע בעיבור החודש, ופליגי האם נפסלים לאחר שעב

טעות בשעות, בשעה אחת כשרים חוץ מלפני הנץ ובתוך הנץ, ור"י מכשיר בשעתים חוץ משעה חמישית 

 ושביעית. 

. מי 3. פותחין בזכות. 2. חוקרים ובודקים את שתי העדים, ורואים שדבריהם מכוונים. 1מהלך הדיון  .ב

. תלמיד שלימד זכות, מעלין 5ד חובה. . תלמיד אינו יכול ללמ4שהעיד אינו יכול ללמד אפילו זכות. 

. אף הנאשם יכול 6ומושיבים אותו ביניהם ולא יורד כל היום, ואם אמר כראוי נשאר בב"ד לתמיד. 

. עד לפסק הדין: מזדווגים 8. אם מצאו זכות פטרוהו, ואם לאו מעבירים למחר. 7ללמד זכות על עצמו. 

. למחרת כל אחד אומר מה 9ודנים בדבר כל הלילה.  בזוגות, ממעטים במאכל, לא שותים יין כל היום,

. עומדים למנין, ומכריעין לזכות 11. המלמד חובה יכול לחזור וללמד זכות, אבל לא איפכא. 10סובר. 

. מוסיפים על הדיינים, אם יש אחד שאומר שאינו יודע או כשלא הגיעו 12ע"פ אחד ולחובה ע"פ שנים. 

. אם אחרי שהוסיפו אין הכרעה, 13ים ואחד, ולרבי יוסי אין מוסיפין. לרוב הראוי להכרעת הדין עד שבע

 דנים אלו כנגד אלו כדי שלא יצאו מב"ד מעורבבין, ואם לא הכריעו פוטרין אותו.

. לרב יהודה נאמר בעיר הנדחת ודרשת וחקרת ושאלת היטב, בע"ז ודרשת היטב, 1מנין לחקירות  .ג

מהדדי. ודחינן דאינם דומים להדדי, דעיר הנדחת ממונם אבד,  ובזוממין ודרשו היטב, הרי שבע וילפינן

. בגז"ש היטב ומופנה, וילפינן נחנקין ונהרגין בק"ו 2ע"ז בסקילה, וזוממים אינם צריכים התראה. 

. כתיב פעמיים והנה אמת נכון 3מנסקלין, וקשיא מנין לחקירות אליבא דר"ש דסובר שריפה חמורה. 

 ות, שלש לגז"ש, ואידך כדלקמן.סה"כ י"א, ואתו שבע לחקיר

. לחכמים, נשרפין דאתיא בק"ו טרח 2. לר"ש לאתויי נשרפין. 1למאי איצטריך קרא יתירא דחקירות  .ד

. אתיא לחקירה שמינית והיא: בכמה בשעה, ודחי דלא אתי כמ"ד אדם טועה חצי שעה 3וכתב לה קרא. 

למסקנא לחקירה באיזה יובל, ולאידך סגי  .5. בכמה ביובל, ודחי היינו באיזה שבוע. 4או טעי טובא. 

 באיזה שבוע.

. נאמר באחותו וראה את ערותה, דהיינו שיראוהו טעמו של דבר, והואיל 1מנין להתראה מן התורה  .ה

. וכי יזיד איש על רעהו להרגו, שהתרו בו ועדיין הוא מזיד ואתי למיתה. 2ואינו ענין לכרת אתי למלקות. 

. על דבר אשר עינה, בנערה 4התרו בו ועודו מקושש, ואתי לסקילה. . המוצאים אותו מקושש, ש3

 המאורסה לשון דיבור, ולר"ש אתי לרבות נסקלין.

דף מא 

לרב חנן עדי נערה המאורסה שהוזמו לא נהרגין, מתוך שיכולים לומר לאסרה על בעלה באנו. ומקשינן  .א

. הויא עדות 2בחין בין שוגג למזיד. . בעינן התראה, באשה חבירה וכר"י בר"י דהתראה נצרכת רק לה1

. א"כ כיצד שייך שאשה חבירה תיהרג על זנות, 3שא"א להזימה, ה"נ קאמר דאף היא אינה נהרגת. 

. 4כשזינתה וחזרה וזינתה מאותו אחד דא"א לומר שבאו לאסרה על בועל שני, או שזינתה מקרוביה. 



  

 עלה אפילו שעדיין אינה יושבת תחתיו.הקמ"ל בנערה המאורסה, דיכולים לטעון שבאו לאסרה על ב

לרב חסדא אם נמצאה סתירה בבדיקות במה הרג אינו נכון, ובסתירה בכלי ההורג הרי זה נכון. ומקשינן  .ב

. סנדלים שחורים או לבנים, כשבעט בסנדלו 2. כליו שחורים או לבנים אינו נכון, בסודר שחנקו בו. 1

. ברייתא דאיירי שהרגו תחת 4מעידים שתלש בשבת. . בן זכאי שבדק בעוקצי תאינה, כש3והרגו. 

. שאלם האם עוקציה של התאינה היו גסין או דקין, ותירץ למסקנא 5תאנה, כששפדו בייחור של תאנה. 

 לבן זכאי בדיקות מעכבי כמו חקירות. וזהו ריב"ז, ואמר זאת כשהיה תלמיד היושב לפני רבו.

עד שתתמלא פגימתה, ופליגי אם עד שבעה ימים או ט"ז. . מברכין על הלבנה 1השמועות בקידוש לבנה  .ג

. המברך על 3. לא מברכים עליה דיין האמת בחסרונה והטוב והמטיב במילואה, כיון דהכי דרכה. 2

. הלכך צריך לאמרה 4החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה דילפינן בגז"ש זה, החדש הזה וזה אלי. 

 דשים, ובבבל אשר במאמרו וכו'.. נוסח הברכה, בא"י מחדש ח5מעומד. 

. היינו קש דינא שעמוק הוא, ואומרים כן בדיני נפשות ולא 1כשלא הגיעו להכרעה, אומרים נזדקן הדין  .ד

. היינו חכם דינא 2בדיני ממונות, והגדול שבדיינים אומרו שעדיף להתביש מעצמו מאשר מאחרים. 

ות, והגדול אומר כן אף שמשבח את עצמו משום שעמדנו על בוריו, ואומרים כן בדיני ממונות ולא בנפש

 דכל מילי דב"ד רמיא על הגדול.

 הדרן עלך פרק חמישי דסנהדרין!

 

 
 שאלות לחזרה ושינון

 דף לה
 דיני נפשות גומרין ביום שלאחריו לחובה

מהו המקור שבדיני נפשות יש להלין את הדין, ומאי  א.
 (2קסבר אידך )

 לפיכך אין דנין בערב שבת
 (5מדוע אין דנים דיני נפשות ביום ששי ) ב.

 אין דנין בערב שבת ~אין הריגת הרוצח דוחה שבת
 (4הדינים שרצינו להביא בקל וחומר, והדחיות ) ג.
 ף לוד

 דיני ממונות מתחילין מן הגדול
 (3מהיכן מתחילים לשאול מה דעת הדיינים, ומנין ) א.

 מתחילין מן הגדול ~בית דינו של רבי ~תורה וגדולה
אצל מי מצינו תורה וגדולה במקום אחד, והקושיות  ב.

 ( 8דה"נ מצינו )
 מתחילין מן הגדול

מונים את הרב ותלמידו המקרים  לכמה דיעות ג.
 ( 6השונים )

 ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות
מאי טעמא בעינן שישבו בב"ד רק דיינים מיוחסים  ד.

(3) 
 דף לז
 סנהדרין היתה -משנה

 (4סדר מושב הסנהדרין והיושבים לפניהם ) א.

 סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה
 (6)דרשות הפסוקים שהולכות על הסנהדרין  ב.

 כיצד מאיימין -משנה
 (5כיצד מאיימין על עדי נפשות ) ג.

 לפיכך נברא אדם יחידי
הטעמים מדוע נברא אדם הראשון יחידי, במשנה  ד.

 (8ובגמרא )

 שכן מצינו בקין ~שמועות רבי יהודה בנו של רבי חייא

הדברים שהובאו בגמרא מרב יהודה בנו של רבי  ה.

 (4חייא )
שכן מצינו בקין ~שמועות רב יהודה בנו של רבי חייא ~גלות מכפרת 

 ~יכניה ובנו
 (4שמותיו של נחמיה בן חכליה ) ו.

 דף לח
שכן מצינו בקין ~שמועות רב יהודה בנו של רבי חייא ~בזמן שהתבשם 

 ~גימטריאות
 (2הדברים שנרמזו בגימטריאות ) א.

 לפיכך נברא אדם יחידי ~סוגית אדם הראשון
 ( 12השמועות באדם הראשון ) ב.

 לפיכך נברא אדם יחידי ~סוגית אדם הראשון ~חטאו
מה אירע בכל שעה משעות היום הששי של הבריאה  ג.

(12) 
 ושלא יהיו המינים אומרים ~הפסוקים

 (6המינים, והתשובה שבצידן ) מהיכן פקרו ד.
 דף לט

 ושלא יהיו המינים אומרים ~שאלות המינים
והתשובות שהשיבו להם החכמים טענות המינים,  א.

(12) 
 באבוד רשעים רנה ~אחאב

 (3דרשות הפסוקים באחאב ) ב.
 באבוד רשעים רנה ~אחאב ~עובדיהו

 (5דרשות הפסוקים בעובדיהו ) ג.

 באבוד רשעים רנה ~אחאב ~עובדיה מאדום ~דוד ממואב
דרשות הפסוקים שנאמרו לגבי מואב ומישע מלכה  ד.

(4) 

 רביעי!הדרן עלך פרק 

 היו בודקין –פרק חמישי 
 דף מ

 היו בודקין -משנה
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 המערכת

 (5כיצד חקרו ובדקו את העדים, ודיני טעותם ) א.

 (12מהלך הדיון בדיני נפשות ) ב.
 בשבע חקירות

 (3מנין ילפינן לשבע חקירות ) ג.

 (5למאי אתי קרא יתירא דחקירות ) ד.

 התריתם בו
 (4) מנין להתראה מן התורה, ולמאי איצטריך ה.

 דף מא 
 התריתם בו ~עדות נערה המאורסה

 (4הדין בעדי נערה המאורסה שהוזמו, והקושיות ) א.
 בזמן שמכחישין עדותן בטילה

דעת רב חסדא באיזו סתירה בבדיקות אמרינן דאינו  ב.

 (5נכון, והקושיות )
אסי אר'  שזה יודע בעיבורו של חדש ~שמועות רב אחא בר חנינא א"ר

 יוחנן ~קדוש לבנה
 (5ההלכות שנאמרו בקידוש לבנה ) ג.

 דנין אלו כנגד אלו
מתי שלא הגיעו להכרעה אומרים נזדקן הדין, מהו,  ד.

 (2מי אומרו ובאיזה דין )

הדרן עלך פרק חמישי

 

 

  הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
 :יצאו לאור בס"ד מסכתות

 

 מחודדין בפיך. עם תרכוב 

 מהדורה חדשה שבת. 

 יןבעירו 

 פסחים 

 שקלים ר"ה 

 יומא 

 סוכה 

 ביצה תענית 

עם מדרש פורים-מגילה, 
 תוספתא, ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה 

 יבמות 

כתובות  
נדרים  
נזיר סוטה  
גיטין  
 עם תורתך שעשועי, - קידושין

 סימני הדף, ותוספתא

 בבא קמא 
 בבא מציעא 
 ב-בבא בתרא א 
  יש סדר  עם ב-אסנהדרין"

 לגמרא" ותמצית כל המסכתא.

 מכות שבועות 
 עם עבודה זרה הוריות 

 מחודדין בפיך
 זבחים 
 מנחות 
 חולין 

 ם הקדמות ומושגיםע בכורות 
 תמורה-ערכין 
 מעילה-כריתות 
 נדה 

 ₪. 5מחיר:  yesodot100@gmail.com בני ברק, 5053, ת.ד. 054-8479220בטל'  :ניתן להשיג
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  :"דרך ישרה" חיבורים נוספים מבית
שיחות  -באהבתה תשגה תמיד

באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון 

 .רבי בונים שרייבר שליט"א

כיצד ללמוד  -איזוהי דרך ישרה

 ., עם הכנה למסכת מכותלשנן ולזכור
סדר קדשים,  -הקדמות ומושגים

 ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

 סוגיות מסכת ב"ק. -שירת ישראל

 מנוקד ומסודר. קיצור חרדים
 קיצור אלשיך רות

 קיצור אלשיך אסתר
  קיצור אלשיך איכה

 בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

מצוות לפי כל  1270 קיךונשיח בח

 מוני תרי"ג המצוות.השיטות של 

על תרי"ג מצוות,  -בחקותיך אשתעשע
 לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

לוחות ללימוד יומי לכל  -עתים לתורה

  יהודי, עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.
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