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23.4.3; 34a (...דיני נפשות המלמד) 35a (אבל בזוזי חיטי ושערי לית לן בה) 

 יב פסוק סב פרק תהלים: ֵלא�ִהים ֹעז ִּכי ָׁשָמְעִּתי זּו ְׁשַּתִים ֱא�ִהים ִּדֶּבר ַאַחת .1

 כט פסוק כג פרק ירמיהו: ָסַלע ְיֹפֵצץ ּוְכַפִּטיׁש ה' ְנֻאם ָּכֵאׁש ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא .2

 ב פסוק ו פרק ויקרא: ּבוֹ  ּתּוַקד ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֵאׁש ַהֹּבֶקר ַעד ַהַּלְיָלה ָּכל ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ּתֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַצו .3

 לז פסוק כט פרק שמות: ִיְקָּדׁש ַּבִּמְזֵּבחַ  ַהֹּנֵגעַ  ָּכל ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ַהִּמְזֵּבחַ  ְוָהָיה ֹאתוֹ  ְוִקַּדְׁשּתָ  ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ְּתַכֵּפר ָיִמים ִׁשְבַעת .4

 לח פסוק כט פרק שמות: ָּתִמיד ַלּיֹום ְׁשַנִים ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוֶזה .5

 מב פסוק כט פרק שמות: ָׁשם ֵאֶלי� ְלַדֵּבר ָׁשָּמה ָלֶכם ִאָּוֵעד ֲאֶׁשר ה' ִלְפֵני מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּתִמיד ֹעַלת .6

 ד:יז ויקרא: ַעּמוֹ  ִמֶּקֶרב ַההּוא ָהִאיׁש ְוִנְכַרת ָׁשָפ� ָּדם ַההּוא ָלִאיׁש ֵיָחֵׁשב ָּדם ה' ִמְׁשַּכן ִלְפֵני ה'לַ  ָקְרָּבן ְלַהְקִריב ֱהִביאוֹ  �א מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ְוֶאל .7

 ח פסוק יז פרק ויקרא: ָזַבח אוֹ  ֹעָלה ַיֲעֶלה ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ָיגּור ֲאֶׁשר ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבית ִאיׁש ִאיׁש ֹּתאַמר ַוֲאֵלֶהם .8

 יד פסוק יב פרק דברים: ְמַצֶּוּךָ  ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ֹּכל ַּתֲעֶׂשה ְוָׁשם ֹע�ֶתי� ַּתֲעֶלה ָׁשם ְׁשָבֶטי� ְּבַאַחד ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ִאם ִּכי .9

 כב פסוק יח פרק שמות: ִאָּת� ְוָנְׂשאּו ֵמָעֶלי� ְוָהֵקל ֵהם ִיְׁשְּפטּו ַהָּקֹטן ַהָּדָבר ְוָכל ֵאֶלי� ָיִביאּו ַהָּגֹדל ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה ֵעת ְּבָכל ָהָעם ֶאת ְוָׁשְפטּו .10

 טז פסוק כא פרק דברים: ַהְּבֹכר ַהְּׂשנּוָאה ֶבן ְּפֵני ַעל ָהֲאהּוָבה ֶּבן ֶאת ְלַבֵּכר יּוַכל �א לוֹ  ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֵאת ָּבָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ְּביֹום ְוָהָיה .11

 ה פסוק כא פרק דברים: ָנַגע ְוָכל ִריב ָּכל ִיְהֶיה ִּפיֶהם ְוַעל ה' ְּבֵׁשם ּוְלָבֵר� ְלָׁשְרתוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ָּבַחר ָבם ִּכי ֵלִוי ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ְוִנְּגׁשּו .12

 יד פסוק יג פרק ויקרא: ִיְטָמא ַחי ָּבָׂשר ּבוֹ  ֵהָראֹות ּוְביֹום .13

 יב פסוק יג פרק ויקרא: ַהֹּכֵהן ֵעיֵני ַמְרֵאה ְלָכל ַרְגָליו ְוַעד ֵמֹראׁשוֹ  ַהֶּנַגע עֹור ָּכל ֵאת ַהָּצַרַעת ְוִכְּסָתה ָּבעֹור ַהָּצַרַעת ִּתְפַרח ָּפרֹוחַ  ְוִאם .14

 ב פסוק יג פרק ויקרא: ַהֹּכֲהִנים ִמָּבָניו ַאַחד ֶאל אוֹ  ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ֶאל ְוהּוָבא ָצָרַעת ְלֶנַגע ְּבָׂשרוֹ  ְבעֹור ... ִיְהֶיה ִּכי ָאָדם .15

 יא פסוק כז פרק במדבר: ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשָּפט ְלֻחַּקת ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוָהְיָתה ֹאָתּה ְוָיַרׁש ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ  ֵאָליו ַהָּקֹרב ִלְׁשֵארוֹ  ַנֲחָלתוֹ  ֶאת ּוְנַתֶּתם ... .16

 ד פסוק כה פרק במדבר: ִמִּיְׂשָרֵאל ה' ַאף ֲחרֹון ְוָיֹׁשב ַהָּׁשֶמׁש ֶנֶגדה' לַ  אֹוָתם ְוהֹוַקע ָהָעם ָראֵׁשי ָּכל ֶאת ַקח ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .17

 ו פסוק כא פרק ב שמואל: ֶאֵּתן ֲאִני ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר    ס ה' ְּבִחיר ָׁשאּול ְּבִגְבַעת ה'לַ  ְוהֹוַקֲענּום ִמָּבָניו ֲאָנִׁשים ִׁשְבָעה ָלנּו יַֻּתן .18

 י פסוק כא פרק ב שמואל ...ַהָּׁשָמִים ִמן ֲעֵליֶהם ַמִים ִנַּת� ַעד ָקִציר ִמְּתִחַּלת ַהּצּור ֶאל ָלּה ַוַּתֵּטהּו ַהַּׂשק ֶאת ַאָּיה ַבת ִרְצָּפה ַוִּתַּקח .19

 כא פסוק א פרק ישעיהו: ְמַרְּצִחים ְוַעָּתה ָּבּה ָיִלין ֶצֶדק ִמְׁשָּפט ְמֵלֲאִתי ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ְלזֹוָנה ָהְיָתה ֵאיָכה .20

 יז פסוק א פרק ישעיהו: ַאְלָמָנה ִריבּו ָיתֹום ִׁשְפטּו ָחמֹוץ ַאְּׁשרּו ִמְׁשָּפט ִּדְרׁשּו ֵהיֵטב ִלְמדּו .21

I Continuation of 'משנה א: Distinctions between דיני ממונות and דיני נפשות 

g Reopening the case: for either זכות or (ד"מ) חובה;only for (ד"נ) זכות  

i רב: limitation of ד"נ only applies during deliberations, but after גמ"ד, the one who was מלמד זכות may be מלמד חובה 

1 Challenge: (פ"ה) משנה – the next day, those who maintain position declare; מלמד חובה may switch (~ inverse)  

(a) Defense: this may be during משא ומתן 

2 Challenge: (ibid) – they try to persuade each other until a מחייב changes to become a מזכה 

(a) Defense: the תנא prefers to mention זכות (but doesn’t exclude opposite possibility)  

3 Challenge: ר' יוסי בר יהודה – if one of the students was מזכה and died, we reckon him as if he were alive (counts) 

(a) Explanation: if we accepted רב, why not consider that he may have changed to מחייב? 

(b) Defense: reality is that he never did change his mind before he died 

(i) Note: we take יב"יר  into account because, contrary to errant version – he did agree with רב 

4 Challenge: (משנה פ"ה) 2 scribes are present,1 writes arguments of מזכין, other writes arguments of מחייבין 

(a) Explanation: we understand why he writes words of מחייב; if he changes his mind and finds a different 

argument לחובה, they must “sleep on it” (הלנת דין) another night; but דברי המזכין (no הלנת דין involved) so 

that if he then argues לחובה, we ignore it (it’s recorded as לזכות)  

(i) Defense: it’s written so that if 2 מזכין make the same argument from 2 מקראות, only counts as one 

1. As per: answer given by ר' יוחנן – if 2 make same argument from separate פסוקים –counts as one 

a. Reason: only one of them could be teaching that rule (vv. 1-2) 

b. Example: מזבח מקדש את הראוי לו (v. 3) (rejected- ר"י ור"ג disagree about דם ונסכים)  

c. Example: same – ריה"ג/ר"ע (vv. 4-6) (rejected- they disagree in re: עולת העוף פסולה 

d. Example: זריקת דם בחוץ (vv. 7-8) (attempted rejection; אביי equates them, as per v. 9)  

h Completing case that day/night: finish into night (ד"מ); recess until next day (ד"נ)  

i Source (for ד"מ): v. 10 as per רבא’s resolution with v. 11 (begin during day; complete at any time)  

1 Note: our ruling is contra ר"מ, who interprets v. 12 and applies v. 13 – ד"מ only during day  

(a) Addendum: also excludes blind judges as per v. 14 

(b) Reverse: נגעים may not be seen by relatives (but may be seen by single כהן as per v. 15) 

(c) Story: blind judge was affirmed by ר' יוחנן 

(i) Challenge: ר"י ruled that הלכה כסתם משנה and משנה rules that להעיד כשר לדון כשר , but some may testify 

but not judge and ר' יוחנן interpreted that as extending to blind in one eye 

1. Answer: he found a different סתם משנה against ר"מ – ours! 

a. Question: why prefer ours over the other? 

b. Answer1: ours is a סתם של רבים  

c. Answer2: ours is taught in context of הלכות דיינים (akin to הילכתא פסיקתא)  
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(d) Question: how does ר"מ interpret vv. 10-11? 

(i) v. 10: to allow ד"מ on a cloudy day (which is not fit for ראיית נגעים)  

(ii) v. 11: that דיני נחלות (even without ב"ד) must be settled during the day 

1. As per: רב יהודה’s ruling – 

a. If: 3 go to visit someone on his deathbed, they may write down his commands (as עדות) 

i. Or: they may adjudicate the division of property as דין 

b. If: only 2 go to visit – they may only write (as עדים)  

2 But: even 3 may only adjudicate if it is during the day; at night, they may only write but may not adju-

dicate (the next day) – as they are עדים and an עד cannot subsequently become דיינים 

ii Source for judging ד"נ during day: vv. 17-19, indicating that הוקעה is “hanging” during day 

1 Tangent: v. 18 indicates that the leaders were to be killed for the people’s infidelity at בעל פעור 

(a) Explanation: they were to set up independent courts, in order to expedite judgment 

(i) Question: no need; separate בתי דין are only needed for disparate executions 

(ii) Answer: to alleviate Divine anger 

iii Source for waiting to complete ד"נ during day: vv. 20-21 

1 Note: each verse interpreted in an alternative fashion by each דרשן


