
  וסנהדרין מ
 דברים פרק כא 

(כג) לֹא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ִּכי ָקבֹור  (כב) ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתִליָת ֹאתֹו ַעל ֵעץ:
   ַנֲחָלה: ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ִקְלַלת ֱא�ִהים ָּתלּוי ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ַאְדָמְת� ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל�

  חכמים  רבי אליעזר  
  אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה  כל הנסקלין נתלין  מי נתלה?

 –מקור 
לפי 

  הברייתא

זה  -כי קללת אלהים תלוי מה מקלל 
  שבסקילה, אף כל שבסקילה

 -זה שכפר בעיקר, אף כל  -מה מקלל 
  שכפר בעיקר

 בסיס
  המחלוקת

  דרשי כללי ופרטי  דריש ריבויי ומיעוטי

  
  

  לפי חכמים כלל ופרט  ומיעוטיריבוי  –לפי ר' אליעזר   
  כלל  רבוי  והומת ותלית

  פרט  מיעוט  כי קללת

אי הוו מקרבי 
להדדי 
  אמרינן

אלא עבודה זרה דדמי  לא הוו מרבינן
  לה בכל מילי

   אין בכלל אלא מה שבפרט
  לא –אין, מידי אחרינא  -הני 

השתא 
דמרחקי 

  מהדדי

אהני לרבויי עבודה זרה דדמי ליה בכל   אהני לרבויי שאר הנסקלין
  מילי

  
  חכמים  רבי אליעזר  

האיש תולין אותו פניו כלפי העם, והאשה   איך תולים
  פניה כלפי העץ

  האיש נתלה ואין האשה נתלית

  אותו ולא אותה - ותלית אתו  בלא כסותו - אותו  מקור 
  איש ולא אשה - וכי יהיה באיש חטא

  
  . אמר להן רבי אליעזר: והלא שמעון בן שטח תלה נשים כו'

  מותר לדון  אסור לדון  
  מיתה אחת  מיתות 2  רב חסדא

 –מיתות  2מיתה אחת כעין   תיקון דברי רב חסדא
  עבירות 2כגון 

  מיתה אחת עבירה אחת

  ביום אחד אפילו נואף ונואפת 2אין דנים     קושי
בבת כהן ובועלה, או מדובר   תירוץ

 2 – בבת כהן וזוממי זוממיה
  מיתות

  

  
  חיוב קבורה מן התורה מניין?

תלמוד  -ניין איכא דאמרי, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: רמז לקבורה מן התורה מ .1
  מכאן רמז לקבורה מן התורה.  כי קבור תקברנולומר 

  אמר ליה שבור מלכא לרב חמא: קבורה מן התורה מניין? אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי.  .2
    כי קבוראמר רב אחא בר יעקב: אימסר עלמא בידא דטפשאי. דאיבעי ליה למימר : קושי

  דליעבד ליה ארון. : תירוץ
   תקברנו :קושי

  א משמע ליה. ל: תירוץ
  דאיקבור צדיקי! ונימא מ :קושי

  מנהגא בעלמא  :תירוץ
  מדקבריה הקדוש ברוך הוא למשה!  :קושי

  דלא לישתני ממנהגא.  :תירוץ
  וספדו לו כל ישראל וקברו אתו )מלכים א' י"ד(תא שמע:  .3

  דלא לישתני ממנהגא. : דחייה
   לא יספדו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ירמיהו ט"ז .4

 דלישתנו ממנהגא. : דחייה
 


