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23.4.4 

35a ( ...לפיכך אין דנין ) 36a (מעם מזבחי תקחנו למות) 

  ז, ו במדבר: ֹראׁשוֹ  ַעל ֱא�ָהיו ֵנֶזר ִּכי ְּבֹמָתם ָלֶהם ִיַּטָּמא �א ּוְלַאֹחתוֹ  ְלָאִחיו ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו .1

  יד, כא שמות: ָלמּות ִּתָּקֶחּנּו ִמְזְּבִחי ֵמִעם ְבָעְרָמה ְלָהְרגוֹ  ֵרֵעהּו ַעל ִאיׁש ָיִזד ְוִכי .2

  ג, לה שמות: ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּבֹכל ֵאׁש ְתַבֲערּו �א  .3

  כב, כא דברים: ֵעץ ַעל ֹאתוֹ  ְוָתִליתָ  ְוהּוָמת ָמֶות ִמְׁשַּפט ֵחְטא ְבִאיׁש ִיְהֶיה ְוִכי .4

  יד, לא שמות: ַעֶּמיהָ  ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ְמָלאָכה ָבּה ָהֹעֶׂשה ָּכל ִּכי יּוָמת מֹות ְמַחְלֶליהָ  ָלֶכם ִהוא ֹקֶדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .5

  כט, לה במדבר: מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְּבֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכם ִמְׁשָּפט ְלֻחַּקת ָלֶכם ֵאֶּלה ְוָהיּו .6

 

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

i Result of distinction #h; may not begin ד"נ on ע"ש or עיו"ט 

i Explanation: it is impossible: 

1 Cannot: complete judgement on ע"ש, as we require הלנת הדין 

2 Cannot: complete judgment and execute on שבת, as we do not execute on שבת (as per below)  

3 Cannot: complete judgment on שבת and execute that night, as executions must be done during day (as above) 

4 Cannot: complete דין on שבת and execute on 'יום א – as that entails עינוי הדין 

5 Cannot: complete דין on 'יום א, as דיינים will forget their reasons (even though arguments are written down, 

they’ll forget the line of reasoning)  

II Tangential discussion – execution on שבת 

a ר"ל לר"י – burying a מת מצוה should trump שבת 

i עבודה < מת מצוה ;שבת < עבודה (as per v. 1)  שבת < מת מצוה 

ii Counter: execution trumps עבודה (v. 2), but not שבת (~שבת< עבודה)  

1 Response: execution should trump שבת, following ק"ו (שבת < עבודה ;עבודה< רציחה  שבת < רציחה)  

2 Block (רבא): per תדבר"י’s comment on v. 3 

(a) Note: explicit prohibition needed for לחלק/ללאו, but מושבות is superfluous 

(i) Rather: as per v. 6, מושבות is a reference to פסוק ;ב"ד is there to ban executions on שבת, 

1. Which: resolves tension between vv. 4-5 

iii Turnaround (אביי): רציחה should not trump עבודה following שבת) ק"ו > רציחה    (רציחה< עבודה  שבת< עבודה ;

1 And: v. 2 would apply to a רבן יחידק  (which isn’t דוחה שבת)  

2 Reductio (רבא): if so, even קרבן יחיד would block רציחה, as it can be brought on יו"ט (when we don’t execute) 

(a) note: this could be answered according to authority that we don’t bring נדרים ונדבות ביו"ט 

(b) answer: according to position that we bring נדרים ונדבות on יו"ט, v. 2 has no application;  

(i) but: even according to authority that we don’t bring נדרים ונדבות;  the implication of מזבחי is “the מזבח 

of My special תמיד – קרבן” – and v. 2 still obligates us to execute 


