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23.4.6 

36b ('משנה ג) 38a ( הוו ותרתין וחמשין מאה תמני עלמא דמרי מהרה מינה שמע ) 

  ג, ז ש"שה :ַּבּׁשֹוַׁשִּנים סּוָגה ִחִּטים ֲעֵרַמת ִּבְטֵנ� ַהָּמֶזג ֶיְחַסר ַאל ַהַּסַהר ַאַּגן ָׁשְרֵר� .1

  ז, ו ש"שה :ְלַצָּמֵת� ִמַּבַעד ַרָּקֵת� ָהִרּמֹון ְּכֶפַלח .2

  כז, כז בראשית :ה' ֵּבֲרכוֹ  ֲאֶׁשר ָׂשֶדה ְּכֵריחַ  ְּבִני ֵריחַ  ְרֵאה ַוֹּיאֶמר ַוְיָבֲרֵכהּו ְּבָגָדיו ֵריחַ  ֶאת ַוָּיַרח לוֹ  ַוִּיַּׁשק ַוִּיַּגׁש .3

  י, ד בראשית :ָהֲאָדָמה ִמן ֵאַלי ֹצֲעִקים ָאִחי� ְּדֵמי קֹול ָעִׂשיתָ  ֶמה ַוֹּיאֶמר .4

  א, ה ויקרא :ֲעֹונוֹ  ְוָנָׂשא ַיִּגיד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוָׁשְמָעה ֶתֱחָטא ִּכי ְוֶנֶפׁש .5

  י, יא משלי :ִרָּנה ְרָׁשִעים ּוַבֲאֹבד ִקְרָיה ַּתֲע�ץ ַצִּדיִקים ְּבטּוב .6

  ו, יז דברים :ֶאָחד ֵעד ִּפי ַעל יּוַמת �א ַהֵּמת יּוַמת ֵעִדים ְׁש�ָׁשה אוֹ  ֵעִדים ְׁשַנִים ִּפי ַעל .7

  טז, כד ישעיהו :ָּבָגדּו ּבֹוְגִדים ּוֶבֶגד ָּבָגדּו ֹּבְגִדים ִלי אֹוי ִלי ָרִזי ִלי ָרִזי ָוֹאַמר ַלַּצִּדיק ְצִבי ָׁשַמְענּו ְזִמֹרת ָהָאֶרץ ִמְּכַנף .8

  לב, טז במדבר :ָהֲרכּוׁש ָּכל ְוֵאת ְלֹקַרח ֲאֶׁשר ָהָאָדם ָּכל ְוֵאת ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת ֹאָתם ַוִּתְבַלע ִּפיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח .9

  יד, ד בראשית :ַיַהְרֵגִני ֹמְצִאי ָכל ְוָהָיה ָּבָאֶרץ ָוָנד ָנע ְוָהִייִתי ֶאָּסֵתר ּוִמָּפֶני� ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ַהּיֹום ֹאִתי ֵּגַרְׁשּתָ  ֵהן .10

  טז, ד בראשית :ֵעֶדן ִקְדַמת נֹוד ְּבֶאֶרץ ַוֵּיֶׁשב ה' ִמִּלְפֵני ַקִין ַוֵּיֵצא .11

 ט-ח, כא ירמיהו :ְלָׁשָלל ַנְפׁשוֹ  ּלוֹ  ְוָהְיָתה ְוָחיָה ֲעֵליֶכם ַהָּצִרים ַהַּכְׂשִּדים ַעל ְוָנַפל ְוַהּיֹוֵצא ּוַבָּדֶבר ּוָבָרָעב ַּבֶחֶרב יָמּות ַהֹּזאת ָּבִעיר ַהֹּיֵׁשב :ַהָּמֶות ֶּדֶר� ְוֶאת ַהַחִּיים ֶּדֶר� ֶאת ִלְפנֵיֶכם ֹנֵתן ִהְנִני ה' ָאַמר ֹּכה... .12

  ל, כב ירמיהו :ִּביהּוָדה עֹוד ּוֹמֵׁשל ָדִוד ִּכֵּסא ַעל ֹיֵׁשב ִאיׁש ִמַּזְרעוֹ  ִיְצַלח �א ִּכי ְּבָיָמיו ִיְצַלח �א ֶּגֶבר ֲעִריִרי ַהֶּזה ָהִאיׁש ֶאת ִּכְתבּו ה' ָאַמר ֹּכה .13

  יז, ג א"דהי :ְּבנוֹ  ְׁשַאְלִּתיֵאל ַאִּסר ְיָכְנָיה ּוְבֵני .14

ם ְליֹוֵׁשב ּוְלמֹוֵקׁש ְלַפח ִיְׂשָרֵאל ָבֵּתי ִלְׁשֵני ִמְכׁשֹול ּוְלצּור ֶנֶגף ּוְלֶאֶבן ְלִמְקָּדׁש ְוָהָיה .15   יד, ח ישעיהו :ְירּוָׁשָלִ

  יד, ט דניאל :ְּבֹקלוֹ  ָׁשַמְענּו ְו�א ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַמֲעָׂשיו ָּכל ַעל ֱא�ֵהינּו ה' ַצִּדיק ִּכי ָעֵלינּו ַוְיִביֶאהָ  ָהָרָעה ַעל ה' ַוִּיְׁשֹקד .16

  טז, כד ב"מל :ָּבֶבָלה ּגֹוָלה ָּבֶבל ֶמֶל� ַוְיִביֵאם ִמְלָחָמה ֹעֵׂשי ִּגּבֹוִרים ַהֹּכל ֶאֶלף ְוַהַּמְסֵּגר ְוֶהָחָרׁש ֲאָלִפים ִׁשְבַעת ַהַחִיל ַאְנֵׁשי ָּכל ְוֵאת .17

 כו- כה, ד דברים ... ַמֵהר ֹּתאֵבדּון ָאֹבד ִּכי ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעיֹדִתי... ָּבָאֶרץ ְונֹוַׁשְנֶּתם ָבִנים ּוְבֵני ָּבִנים תֹוִליד ִּכי .18

  
I 'משנה ג: description of procedure of דיני נפשות 

a Layout of court: set up in half-moon so that they can see each other 

i Source: v.1 – (Aggadic tangents on vv. 1-3) 

b Scribes: 2  - stand on each side and write arguments of acquitters and convicters 

i  3 :ר' יהודה – one writes acquitters’ arguments; one writes convicters’ arguments – one writes both 

II '3 :משנה ד rows of scholars sit in front of them (23 in a row); each having a set place (based on rank) 

a If: they need to fill a vacancy, the first one in first row is given סמיכה and everyone moves up; a member of the gallery 

is chosen to take the last place in the third row 

III 'משנה ה: procedure of intimidating witnesses in cases of דיני נפשות 

a First: they are brought together and warned that they may not testify about what they assume, assess, heard from ru-

mors or hearsay, even from a trustworthy person and are reminded about the upcoming דרישה וחקירה 

i Explanation: אומד is circumstantial testimony – e.g. seeing A chase B into a building with a weapon, then coming in 

to find B dead etc.  – still no testimony (story with שמעון בן שטח – v. 5)  

1 But: killer – who was also חייב מיתה for a crime which carries שריפה as a punishment – was killed by a snake 

ii Challenge: implication is that we allow circumstantial testimony in דיני ממונות 

1 Seems: that this follows ר' אחא in his ruling about the “crazed camel”, where we find the owner liable based 

on circumstantial evidence 

2 Block: follows all opinions; inference is wrong; as we mention עד מפי עד here, but it is also invalid in re:  דיני

 דיני ממונות is mentioned here but is also invalid in אומד ,similarly ;ממונות

b Then: the essential difference between ד"מ/ד"נ is pointed out to them – the irrevocable nature of execution and how, for 

example, קין was held liable for all of the potential generations of הבל that he killed (v. 4)  

i Additional דרשה: the word דֱמי (plural) implies that his blood was spilled all over the rocks and trees 

1 Tangential אגדות:  

(a) about the murder of הבל (vv. 6-9) 

(b) about the value of גלות as an expiative (vv. 10-14) 

(c) about גלות and גאולה, specifically relating to גלות יכניה and גלות צדקיה (vv. 15-18) 

ii  (note: the rest of the משנה will be presented on the next page, with its attendant analysis/tangential אגדות)  


