
Interrogatoire des témoins/menace – sauver un homme -  sangs de Caïn - un seul homme créé – créateur de diversité 

  א עמוד לז דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

1 
 שמא: עליהן ומאיימין אותן מכניסין היו, נפשות עידי על? העדים את מאיימין כיצד. משנה

 לבדוק שסופנו יודעין אתם אי שמא. נאמן אדם ומפי, עד מפי עד, ומשמועה מאומד תאמרו
 נותן אדם - ממונות דיני. נפשות דיני ממונות כדיני שלא יודעין הוו. ובחקירה בדרישה אתכם
 , העולם סוף עד בו תלויין זרעותיו ודם דמו - נפשות דיני, לו ומתכפר ממון
 דם אומר אינו, צעקים אחיך דמי'+ ד בראשית+ שנאמר, אחיו את שהרג בקין מצינו שכן

 . זרעותיו ודם דמו - אחיך דמי אלא אחיך
 . האבנים ועל העצים על מושלך דמו שהיה - אחיך דמי: אחר דבר

 
2 

 כאילו הכתוב עליו מעלה - מישראל אחת נפש המאבד שכל ללמדך, יחידי אדם נברא לפיכך
. מלא עולם קיים כאילו הכתוב עליו מעלה - מישראל אחת נפש המקיים וכל, מלא עולם איבד
: אומרים המינים יהו ושלא, מאביך גדול אבא לחבירו אדם יאמר שלא, הבריות שלום ומפני
 . בשמים רשויות הרבה
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 זה דומין כולן - אחד בחותם מטבעות כמה טובע שאדם, הוא ברוך הקדוש של גדולתו ולהגיד
 ואין - הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי ומלך, לזה

 . העולם נברא בשבילי: לומר חייב ואחד אחד כל לפיכך. לחבירו דומה מהן אחד
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 אם ידע או ראה או עד והוא'+ ה ויקרא+ נאמר כבר והלא? הזאת ולצרה לנו מה תאמרו ושמא
 באבד+ א"י משלי+ נאמר כבר והלא? זה של בדמו לחוב לנו מה: תאמרו ושמא'. וגו יגיד לוא

 .רנה רשעים
  א פסוק ה פרק ויקרא

 :עונו ונשא יגיד לוא אם ידע או ראה או עד והוא אלה קול ושמעה תחטא כי ונפש

  י פסוק יא פרק משלי

 :רנה רשעים ובאבד קריה תעלץ צדיקים בטוב

 

 

 

 



 

Le témoignage valide – peine de mort du ciel –  

 

 

  ב עמוד לז דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
1 

, אחריו ורצתם, לחורבה חבירו אחר שרץ: ראיתם כך שמא: להן אומר? מאומד כיצד: רבנן תנו. גמרא
 . כלום ראיתם לא - ראיתם כך אם. מפרפר והרוג, מטפטף ודמו בידו סייף ומצאתם

2 
, אחריו ורצתי, לחורבה חבירו אחר שרץ אחד ראיתי לא אם בנחמה אראה: שטח בן שמעון רבי אמר, תניא

 מה אבל. אתה או אני או? לזה הרגו מי, רשע: לו ואמרתי, מפרפר והרוג מטפטף ודמו בידו סייף וראיתי
 היודע - המת יומת עדים שנים פי על+ ז"י דברים+ תורה אמרה שהרי, בידי מסור דמך שאין אעשה

 בר והאי -. ומת, והכישו נחש שבא עד משם זזו לא: אמרו. חבירו את שהרג האיש מאותו יפרע מחשבות
 - סנהדרי שבטלה פי על אף, המקדש בית שחרב מיום: חזקיה דבי תני וכן, יוסף רב והאמר? הוא נחש

 - סקילה שנתחייב מי. בטלו לא מיתות ארבע דין: אלא -! בטלו והא? בטלו לא -. בטלו לא מיתות ארבע
 שנתחייב מי. מכישו נחש או, בדליקה נופל או - שריפה שנתחייב מי. דורסתו חיה או, הגג מן נופל או

 -. בסרונכי מת או, בנהר טובע או - חנק שנתחייב מי. עליו באין ליסטין או, למלכות נמסר או - הריגה
 .בחמורה נידון - דין בית מיתות שתי שנתחייב מי: מר דאמר. ביה הוה אחריתי חטא ההוא: אמרי

 
  א עמוד לח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

3 
 . בשמים רשויות הרבה: אומרין מינים יהו שלא - מה ומפני, נברא יחידי אדם: רבנן תנו'. כו לפיכך

 אנו: אומרים ורשעים, צדיק בני אנו: אומרים הצדיקים יהו שלא. הרשעים ומפני הצדיקים מפני: אחר דבר
 . רשע בני

 נבראו, מתגרות - יחיד שנברא עכשיו ומה. בזו זו מתגרות משפחות יהו שלא, המשפחות מפני: אחר דבר
 . וכמה כמה אחת על - שנים
 אחת על - שנים נבראו, וחומסין גוזלין - יחידי שנברא עכשו ומה. החמסנין ומפני הגזלנין מפני: אחר דבר
 . וכמה כמה
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 '. כו גדולתו ולהגיד
 בחותם מטבעות כמה טובע שאדם; הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך של גדולתו להגיד: רבנן תנו

 אחד ואין - הראשון אדם של בחותמו אדם כל טובע הוא ברוך הקדוש אבל, לזה זה דומין וכולן - אחד
 פרצופיהן אין מה ומפני. לבוש כמו ויתיצבו חותם כחמר תתהפך+ ח"ל איוב+ שנאמר, לחבירו דומה מהן

 מרשעים וימנע+ ח"ל איוב+ שנאמר, היא שלי ויאמר נאה ואשה נאה דירה אדם יראה שלא, לזה זה דומין
 . תשבר רמה וזרוע אורם
 .ובדעת, במראה, בקול: מחבירו משתנה אדם דברים בשלשה: אומר מאיר רבי היה תניא
 . והחמסנין הגזלנין מפני - ובדעת, ערוה משום - ובמראה בקול
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 הוא ברוך להקדוש לו היה שותף אומרים מינים יהו שלא - מה ומפני, שבת בערב נברא אדם: רבנן תנו
 . בראשית במעשה

 . בראשית במעשה קדמך יתוש: לו אומר עליו דעתו תזוח שאם: אחר דבר
 . מיד למצוה שיכנס כדי: אחר דבר
 ואחר, סעודה והתקין, ושיכללן פלטרין שבנה ודם בשר למלך משל. מיד לסעודה שיכנס כדי: אחר דבר
 טבחה'+ ט משלי. +שבעה עמודיה חצבה ביתה בנתה חכמות'+ ט משלי+ שנאמר, אורחין הכניס כך

 בנתה חכמות. קרת מרמי גפי על תקרא נערתיה שלחה'+ ט משלי+ שלחנה ערכה אף יינה מסכה טבחה
 אלו - שבעה עמודיה חצבה. בחכמה כולו העולם כל את שברא, הוא ברוך הקדוש של מידתו זו - ביתה

. עולם צורכי וכל ונהרות ימים אלו - שלחנה ערכה אף יינה מסכה טבחה טבחה, בראשית ימי שבעת
 על וכתיב גפי על כתיב: רמי חנה בר בר רבה קרת מרמי גפי על. וחוה אדם זה - תקרא נערתיה שלחה

 הקדוש אמר. לו אמרה לב חסר הנה יסר פתי מי'+ ט משלי. +כסא על - ולבסוף, גפי על - בתחלה! כסא
 מאיר רבי היה, תניא. לב חסר אשה נאף'+ ו משלי+ דכתיב, לו אמרה אשה - לזה פתאו מי: הוא ברוך
 וכתיב, )עיניך ראו גלמי+ ט"קל תהלים+ שנאמר, עפרו הוצבר כולו העולם מכל הראשון אדם: אומר

 הראשון אדם: דרב משמיה אושעיא רב אמר(. הארץ בכל משטטות עיניו' ה כי+ ז"ט' ב הימים דברי+
 
 

  א עמוד לח דף סנהדרין מסכת י"רש
 

 נכשל לא כי העבירה מן להתרחק צריכין אנו ואין צדיקים אנו לפיכך, נברא צדיק אבינו - צדיק בני אנו
 .בה
 .יועיל לא כי, ולהצטדק בתשובה זקוקין אנו ואין - רשע בני אנו
 .מאביך גדול אבא: לזה זה יאמרו - שנים נבראו אם

 .אביכם לבני ולא, היתה הראשון אבינו לבני זה קרקע: שיאמרו - והחמסנים הגזלנים
 בתחיית - לבוש כמו ויתיצבו, לחומר שלו חותם מתהפך אדם של מיתתו לאחר - חותם כחומר תתהפך
 .טבועין הן בחותם מינה שמע חותם ליה ומדקרי, המתים
 .ביניהן היכר ואין הואיל, מכחישו אדם ואין - היא שלי ויאמר
 רמה וזרוע, חביריהם לשל דומה פנים קלסתר יהא שלא כך ומתוך, פניו קלסתר - אורם מרשעים וימנע
 .היא שלי לומר יכול שאינו - תשבר
 .הקול מפני ובלילה, המראה מפני ביום לא, בבעלה לאשה יתחלף שלא - ערוה משום

 .ממונו היכן וידע, מצפוניו יחפש - חבירו בלב מה יודע אם - הגזלנים מפני ובדעת
 .כולם לו קדמו לפיכך, בראשית במעשה אדם - היה שותף המינים יאמרו שלא

 .שבת - למצוה
 .יחפוץ מאשר ויאכל, מוכן הכל שימצא - מיד לסעודה שיכנס

 .גבוה מקום - גפי
 .נטרד כשסרח - ולבסוף

 .העץ מן לאכול הנה שיסור לזה פתאו מי, כתיב קרא דהאי בתריה - הנה יסור פתי מי
 .לו אמרה לב חסר שהיא האשה - לו אמרה לב חסר
 משוטטים המה' ה עיני( ד) בזכריה כדכתיב, העולם כל והיינו, נגלמתי עיניך מראה מכל - עיניך ראו גלמי
 .הארץ בכל

 


