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Introduction to סנהדרין 
Once we’ve completed מסכת נזיקין, which lays out the laws governing interpersonal obligations and liabilities, the next מסכת focuses 

on the makeup and functioning of בית דין where those liabilities are pronounced and executed. The תורה commands us to establish 

courts of law and it is the explanation and application of that מצוה, in all of its manifestations, which is the focus of this מסכת 
 

23.1.1; 2a ('משנה א)  3b (תנא נמי נזק)  

Note: since the first פרק has the entire chapter of משנה presented at the beginning, we will only list “captions” for all but the first משנה and 

will go back and review the subsequent משניות when we study the attendant discussion in the גמרא.  

  טז, כ ויקרא :ָּבם ְּדֵמיֶהם יּוָמתּו מֹות ַהְּבֵהָמה ְוֶאת ָהִאָּׁשה ֶאת ַרְגּתָ ְוהָ  ֹאָתּה ְלִרְבָעה ְּבֵהָמה ָּכל ֶאל ִּתְקַרב ֲאֶׁשר ְוִאָּׁשה .1

  טו, כ ויקרא :ַּתֲהֹרגּו ַהְּבֵהָמה ְוֶאת יּוָמת מֹות ִּבְבֵהָמה ְׁשָכְבּתוֹ  ִיֵּתן ֲאֶׁשר ְוִאיׁש .2

 כט פסוק כא פרק שמות: יּוָמת ְּבָעָליו ְוַגם ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ְוֵהִמית ִיְׁשְמֶרּנּו ְו�א ִּבְבָעָליו ְוהּוַעד ִׁשְלֹׁשם ִמְּתֹמל הּוא ַנָּגח ׁשֹור ְוִאם .3

  טז, יא במדבר :ִעָּמ� ָׁשם ְוִהְתַיְּצבּו מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֹאָתם ְוָלַקְחּתָ  ְוֹׁשְטָריו ָהָעם ִזְקֵני ֵהם ִּכי ָיַדְעּתָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאיׁש ִׁשְבִעים ִּלי ֶאְסָפה ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .4

 כה-כד, לה במדבר ַהָּדם ֹּגֵאל ִמַּיד ָהֹרֵצחַ  ֶאת ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו :ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ַעל ַהָּדם ֹּגֵאל ּוֵבין ַהַּמֶּכה ֵּבין ָהֵעָדה ְוָׁשְפטּו .5

  כז, יד במדבר :ָׁשָמְעִּתי ָעַלי ַמִּליִנים ֵהָּמה ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתֻלּנֹות ֶאת ָעָלי ַמִּליִנים ֵהָּמה ֲאֶׁשר ַהֹּזאת ָהָרָעה ָלֵעָדה ָמַתי ַעד .6

  ב, כג שמות :ְלַהֹּטת ַרִּבים ַאֲחֵרי ִלְנֹטת ִרב ַעל ַתֲעֶנה ְו�א ְלָרֹעת ַרִּבים ַאֲחֵרי ִתְהֶיה �א .7

 ָׁשַלח �א ִאם ָהֱא�ִהים ֶאל ַהַּבִית ַּבַעל ְוִנְקַרב ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא �א ִאם :ְׁשָנִים ְיַׁשֵּלם ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא ִאם ָהִאיׁש ִמֵּבית ְוגַֻּנב ִלְׁשֹמר ֵכִלים אוֹ  ֶּכֶסף ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ִיֵּתן ִּכי .8
 ַיְרִׁשיֻען ֲאֶׁשר ְׁשֵניֶהם ְּדַבר ָיֹבא ָהֱא�ִהים ַעד ֶזה הּוא ִּכי ֹיאַמר ֲאֶׁשר ֲאֵבָדה ָּכל ַעל ַׂשְלָמה ַעל ֶׂשה ַעל ֲחמֹור ַעל ׁשֹור ַעל ֶּפַׁשע ְּדַבר ָּכל ַעל:ֵרֵעהּו ִּבְמֶלאֶכת ָידוֹ 

 ח-:וכב שמות: ְלֵרֵעהּו ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם ֱא�ִהים

  כב, כד ויקרא :ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִּכי ִיְהֶיה ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ָלֶכם ִיְהֶיה ֶאָחד ִמְׁשַּפט .9

  טו, יט ויקרא :ֲעִמיֶת� ִּתְׁשֹּפט ְּבֶצֶדק ָגדֹול ְּפֵני ֶתְהַּדר ְו�א ָדל ְפֵני ִתָּׂשא �א ַּבִּמְׁשָּפט ָעֶול ַתֲעׂשּו �א .10

I 'משנה א: makeup of ב"ד for financial liabilities – 3 

a Includes: דיני ממונות, theft/battery, torts (including ½ damage, double and 4/5 payment)  ,(ר"מ) מש"ר & אונס, מפתה  

i dissent: מוציא שם רע requires 23, as it may lead to capital punishment (if the claim is substantiated)  

b Question: isn’t theft/battery (etc.) a subset of  ממונותדיני ?  

i Resolution 1 (ר' אבהו): דיני ממונות is a caption, but loans are excepted 

1 Note: both דיני ממונות and גזילות וחבלות justified – to teach that הודאות והלוואות don’t require מומחים 

2 question: for what are they excepted? 

(a) If: for no requirement of 3 – 'אבהו ר  himself ruled that if 2 adjudicated a case of הודאות – invalid 

(b) Rather: must be that מומחים aren’t required 

(i) Challenge: if we accept עירוב פרשיות (on v. 7 –includes הלואות) – we have (מומחים) אלהים 

(ii) But: if we don’t – no source for 3 

(iii) Answer: we accept עירוב פרשיות, but רבנן relaxed requirement of מומחים to encourage lending 

1. Support: מה"ת -  ר' חנינא all cases require דרישה וחקירה, as per v. 8, relaxed to encourage lending 

2. Challenge: if so, 3 הדיוטות, if they err, shouldn’t be liable (not really a proper ב"ד for this) 

3. Answer: that will further stymie lending  

3 Challenge: if so, why mention “3” twice 

ii Resolution 2 (רבא): דיני ממונות refers to הלוואות והודאות – which don’t require מומחים  

1 Reason: as per ר' חנינא  

2 alternatively (ר' אחא בריה דר' איקא): 1 – מה"ת is enough for הלוואות – but רבנן require 3 to avoid having a 

case judged by יושבי קרנות  

(a) Challenge: if so, they shouldn’t have to pay 

(b) Answer: if so, there will be more ignorant people, knowing that they won’t be liable if they err 

3 Split the difference: per שמואל’s ruling that if 2 adjudicated a case, valid (although called ב"ד חצוף)  

(a) Only valid: according to רבא ,ר' אחא בריה דר' איקא couldn’t agree 

c Question: isn’t  נזק a subset of חבלות (battery)?  

i Answer: mentioned along with חצי נזק, which isn’t subsumed as it is a קנס 

1 Challenge: that only works if חצי נזק קנסא – if ממונא, why is it mentioned separately? 

2 Answer: since it mentioned כפל and 4/5 which are not merely compenstations, mentions ח"נ mentions נזק 

II 'משנה ב: cases which may need 3 or may need more (מכות, interacalations)  

III 'משנה ג: other juridical procedures and appraisals which may need more than 3 (e.g. ערכי קרקעות and 10 – ערכי אדם)  

IV 'משנה ד: capital cases – 23 judges (vv. 1-2) 

V 'משנה ה: cases requiring סנהדרי גדולה of 71 

VI נה ו'מש : sources for 71 (v. 3) and 23 (vv. 4-6) 


