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        """"ֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִליןֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִליןֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִליןֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִלין""""    ––––    ''''בבבבֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק ֶּפֶרק     ַמּכֹותַמּכֹותַמּכֹותַמּכֹותַמֶּסֶכת ַמֶּסֶכת ַמֶּסֶכת ַמֶּסֶכת 
        ז, א ז, א ז, א ז, א  . 1

ָנה    ִמׁשְ

ָגָגה: ֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִלין ׁשְ   .ַההֹוֵרג ֶנֶפׁש ּבִ
  

יָלה ַמְעּגִ ל ּבְ   ;ְוָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגתוּ  ,ָהָיה ְמַעּגֵ
ָחִבית ל ּבְ ְלׁשֵ   ;ְוָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגתוּ  ,ָהָיה ְמׁשַ

סּוּלָ    - 46ְוָנַפל ָעָליו ַוֲהָרגוֹ  ,םָהָיה יֹוֵרד ּבְ
  .ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה

  
   ,ֲאָבל

יָלה ַמְעּגִ ְך ּבְ   ;ְוָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגתוּ  ,ִאם ָהָיה מֹוׁשֵ
ָחִבית   ;ל ְוָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגתוּ ְוִנְפַסק ַהֶחֶב  ,ָהָיה ּדֹוֶלה ּבְ

ם  ז, ב   סּוּלָ   -ְוָנַפל ָעָליו ַוֲהָרגֹו  ,ָהָיה עֹוֶלה ּבְ
  .ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ּגֹוֶלה

  
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ֶדֶרְך ְיִריָדתֹו  ּבְ ל ׁשֶ    ,ּגֹוֶלה -ּכָ
ֶדֶרְך ְיִריָדתֹו  ּלֹא ּבְ   .ֵאינֹו ּגֹוֶלה -ְוׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

מּוֵאל:ֲאַמר    ׁשְ
ֲאַמר ְקָרא:  מֹותּפֵ ַויַּ "ּדַ יִּ  -) , כג(במדבר לה 47"ל ָעָליו ַוּיָ ֶרְך ְנִפיָלה.ַעד ׁשֶ   ּפֹול ּדֶ

  
  

                                                             

 .ַוֲהָרַגתוּ : בדפוסכך במשניות וביעב"ץ.  46

ׁש ָרָעתוֹ  47 מֹת ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבּקֵ ל ָעָליו ַוּיָ ּפֵ לֹא ְראֹות ַוּיַ ּה ּבְ ר ָימּות ּבָ   אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאׁשֶ

  רש"י
  מתני'.

טחין היו  - היה מעגל במעגילה
גגותיהן בטיט והגגות לא היו 
משופעין אבל הטיט משפעין מעט 

שיזובו המים וטחין אותן כדי 
בחתיכת עץ עבה וחלקה ובה בית יד 
ודוחפה לצד השיפוע וחוזר ומושכה 
אליו וחוזר ודוחפה (לצד) והטיט 
מתמרח ומחליק ובדחיפתו קורהו 
מעגל ובמשיכתו קורהו מושך ושם 

  העץ מעגילה.
  מן הגג. - היה משלשל חבית

ההורג בסולם ונפל מן  - היה יורד
את חבירו גולה  הסולם והרג בגופו

דכל הני דרך ירידה נינהו וגבי גלות 
דרך ירידה בעינן כדמפרש בְּגָמָרא 

  ויפל עליו.
ונשמטה מעגילה  - אבל היה מושך

  מידו ונפלה.
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        ז, בז, בז, בז, ב . 2
ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ָגָגה"" ׁשְ ָרט ְלֵמִזיד -) , יא; לה, טו(במדבר לה 48"ּבִ   ,ּפְ

ַעת" ְבִלי ּדַ ין - ) , ד(דברים יט 49"ּבִ ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ   ."ּפְ
  

ר ַקְטָלא הּוא!  יָטא, ּבַ ׁשִ   ֵמִזיד?! ּפְ
  

א ֲאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ָרט ְלאֹוֵמר מ ר.ֵאיָמא: ּפְ   ּותָּ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    :ַאּבַ

ר    ָאנּוס הּוא! -ִאי אֹוֵמר מּוּתָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ר  ֲאִני אֹוֵמר: ָהאֹוֵמר מּוּתָ   ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא. -ׁשֶ

  
ַעת"" ְבִלי ּדַ ין -) , ד(דברים יט "ּבִ ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ    ."ּפְ

ר ְקַטָלא הּוא!  יָטא, ּבַ ׁשִ ין?! ּפְ ּוֵ   ִמְתּכַ
  

  ה:ַרּבָ ֲאַמר 
ין ַלֲהרֹוג ֶאת ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ ֵהָמה     :ּפְ   ְוָהַרג ֶאת ָהָאָדם, -ַהּבְ

ָרֵאל, -  50ְלגֹוי   ְוָהַרג ֶאת ִיׂשְ
ן ָקְייָמא. -ְלֵנֶפל    ְוָהַרג ּבֶ

  
  

                                                             

ָגָגהְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְק  48 ׁשְ ה ֶנֶפׁש ּבִ ה רֵֹצַח ַמּכֵ ּמָ ְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ׁשָ   ָלט תִּ
ה נֶ  ל ַמּכֵ ה ּכָ ּמָ ה ְלִמְקָלט ָלנּוס ׁשָ ׁש ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ְהֶייָנה ׁשֵ תֹוָכם תִּ ב ּבְ ר ְוַלּתֹוׁשָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ָגָגהִלְבֵני ִיׂשְ ׁשְ   ֶפׁש ּבִ

ּמָ  49 ר ָינּוס ׁשָ ַבר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ ְלׁשֹםְוֶזה ּדְ מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמתְּ ה ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ר ַיּכֶ   ה ָוָחי ֲאׁשֶ
  .ְלכּוִתיכך בכתבי היד. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  50

  רש"י
גרסינן ולא גרסינן  - אמר רבא

  אלא.
סבור שמותר להרוג  - באומר מותר

  את ישראל וזהו מזיד שלו.
והיאך הוא קורהו  -  אנוס הוא

  מזיד.
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        ז, בז, בז, בז, ב . 3
ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ֶפַתע"" ָרט ְלֶקֶרן ָזִוית -) , כה(במדבר לה 51"ִאם ּבְ   .ּפְ
לֹא ֵאיָבה" ָרט ְלׂשוֹ  - "ּבְ   .ֵנאּפְ
גּופוֹ  - "ֲהָדפוֹ " ָחפֹו ּבְ ּדְ   .ׁשֶ
ִליְך ָעָליו" הְלָהִביא יְ  - "אֹו ִהׁשְ ִהיא צֹוֶרְך ֲעִלּיָ   .ִריָדה ׁשֶ

ה" לֹא ְצִדּיָ ין ְלַצד ֶזה ְוָהְלָכה ָלּה ְלַצד ַאֵחר - "ּבְ ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ   ."ּפְ
  
ר לֹא ָצָדה" ין ִלזְ  - ) , יג(שמות כא 52"ַוֲאׁשֶ ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ עּפְ ִים ְוָזַרק ַאְרּבַ תַּ   .רֹוק ׁשְ
  
ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו בַ " ַערַוֲאׁשֶ   - ) ,ה(דברים יט 53"ּיַ

ַער  יזָּ  -ַמה ּיַ םְרׁשּות ַלּנִ ֵנס ְלׁשָ יק ִליּכָ ּזִ   ,ק ְוַלּמַ
יזָּ  -ל ַאף ּכֹ םְרׁשּות ַלּנִ ֵנס ְלׁשָ יק ִליּכָ ּזִ   ."ק ְוַלּמַ

  
  

                                                             

ּמָ  51 ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ֶמן ְוִהּצִ ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ ה ְוָיׁשַ
  ַהּקֶֹדׁש 

ה 52 ּמָ ר ָינּוס ׁשָ י ְלָך ָמקֹום ֲאׁשֶ ְמתִּ ה ְלָידֹו ְוׂשַ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ   ַוֲאׁשֶ
ְר  53 ָחה ָידֹו ַבּגַ ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָחיַוֲאׁשֶ ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ   ֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ

  רש"י
שלשון פתע  - בפתע פרט לקרן זוית

הוא בסמוך כדמתרגמי' בתכיף 
פרט לקרן זוית אם היה זה יוצא 
ממבוי זה ונכנס לזה לפנות לימין 
או לשמאל וסכינו בידו וזה בא 

  כנגדו בקרן זוית ולא ראהו והרגו.
  בלא מתכוין. - שדחפו בגופו

 - להביא ירידה שהיא צורך עליה
כח וגרזן כגון הרוצה להרים ידו ב

בידו ומשפיל תחלה את גופו ושוחה 
לפניו כדי להרים בכח ובהשפלתו 
הרג דלא תימא הואיל וצורך עליה 

  היא פטור מגלות דהא כתיב ויפל.
לשון צידוד שלא  - בלא צדיה

  נתכוין לצדד לצד שני.
שלא נתכוין לזרוק  -  ואשר לא צדה

בצדו ובסמוך לו אלא למקום שזרק 
  שם אדם. אבל לא היה יודע שיש

פרט למתכוין לזרוק שתים וזרק 
וכן לזרוק ארבע וזרק  - ארבע

  שמונה.
 - אף כל שיש לו רשות לניזק כו'

  יצאה חצר של בעל הבית.
בתר  - עליה היא או ירידה היא

דידיה אזלינן והוא היה עסוק 
בעליה או בתר שליבה אזלינן 
והעולה עליה היה דוחקה ומשפילה 

  כלפי מטה.
הרי נגעת כאן  - כבר נגעת כו'

בירידה שהיא צורך עליה והא 
  רבינן לה לעיל לחיובא.

  הרג לפניו חייב. - לפניו חייב
ה"ג כאן בירידה שלפניו ועליה 
שלאחריו כאן בעליה שלפניו 
וירידה שלאחריו כאן בירידה 
שלפניו ושל אחריו כאן בעליה 

כל דרך עליה  - שלפניו ולאחריו
 פטור וכל דרך ירידה חייב הלכך

הא דתניא לפניו חייב לאחריו פטור 
בירידה שלפניו ועליה של אחריו 
השפיל זרועו כדי להרים בכח 
והרים מכח לפניו בהשפלתו חייב 
הרג בעלייתו לאחוריו פטור והא 
דתניא לאחריו חייב לפניו פטור 
בעליה שלפניו וירידה שלאחריו 
כגון המרים ידו בכח עד שהשפילו 

וחזר דרך אחוריו ממעל לכתפיו 
והגביהן להכות לפניו הרג 
בהשפלתו דרך אחוריו חייב הרג 
בהגבהתו פטור והוא דתניא בין 
לפניו ובין לאחריו חייב בירידה 
שלפניו או שלאחריו והא דתניא בין 
לפניו בין לאחריו פטור בעליה 

  שלפניו ושל אחריו.
הך בעיא דרבי  - לימא כתנאי

  אבהו.
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        ז, בז, בז, בז, ב . 4
יּה  ָעא ִמיּנֵ הּו ּבְ י ַאּבָ י יֹוָחָנן:ֵמ ַרּבִ   ַרּבִ

יו, ְוָנְפָלה ְוָהְרָגה  ְחּתָ ִליָבה ִמתַּ ְ ַמט ַהׁשּ ם, ְוִנׁשְ סּוּלָ   ַמהּו?  -ָהָיה עֹוֶלה ּבְ
ְווָנא  י ַהאי ּגַ ה ִהיא אֹו ְיִריָדה ִהיא?  -ּכִ   ֲעִלּיָ

  
ה. ֲאַמר ֵליּה: ִהיא צֹוֶרְך ֲעִלּיָ יִריָדה ׁשֶ ָבר ָנַגְעּתָ ּבִ   ּכְ

  
  ֵאיִתיֵביּה:

ָללֶזה ַה "   : ּכְ
ֶדֶרְך ְיִריָדתֹו  ּבְ ל ׁשֶ    ,ּגֹוֶלה -ּכָ
ֶדֶרְך ְיִריָדתֹו  ּלֹא ּבְ   ".ֵאינֹו ּגֹוֶלה -ׁשֶ

ֶדֶרְך ְיִריָדתוֹ " ּלֹא ּבְ   ְלַאְיּתּוֵיי ַמאי?  - "ׁשֶ
ְווָנא?!  ַהאי ּגַ   ָלאו ְלַאְיּתּוֵיי ּכְ

  
  ְוִליְטֲעֵמיְך,

ֶדֶרְך ְיִריָדתוֹ " ּבְ ל ׁשֶ   ַמאי? ְלַאְיּתּוֵיי  - "ּכָ
ב; א, ְלַאְיּתּוֵיי ַקּצָ ב. ֶאּלָ   ָהָכא ַנִמי, ְלַאְיּתּוֵיי ַקּצָ

  
ַתְנָיא:   ּדְ

ב" ָהָיה ְמַקּצֵ ב ׁשֶ   - " ַקּצָ
ָנא ֲחָדא: " יב -ְלָפָניו ּתָ טּור -ְלַאֲחָריו  ,ַחּיָ   ;"ּפָ

יב -ְלַאֲחָריו "ְוַתְנָיא ִאיָדְך:  טּור -ְלָפָניו  ,ַחּיָ   ;"ּפָ
ין ְלַאֲחָריו ין ְל ּבֵ "ְוַתְנָיא ִאיָדְך:  יב -ָפָניו ּבֵ   ;"ַחּיָ
ין ְלַאֲחָריו "ְוַתְנָיא ִאיָדְך:  ין ְלָפָניו ּבֵ טּור -ּבֵ   ."ּפָ

ָיא:   ְוָלא ַקׁשְ
אן  ַאָחָריו; -ּכָ ּלְ ה ׁשֶ ָפָניו, ַוֲעִלּיָ ּלְ יִריָדה ׁשֶ   ּבִ
אן  ַאָחָריו; -ּכָ ּלְ ָפָניו, ִויִריָדה ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ   ּבַ
אן  יִר  -ּכָ ל ַאֲחָריו;ּבִ ָפָניו ְוׁשֶ ּלְ   יָדה ׁשֶ
אן  ל ַאֲחָריו. -ּכָ ָפָניו ְוׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ   ּבַ

  
ֵאי: ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ

יו" ְחתָּ ִליָבה ִמתַּ ְמָטה ׁשְ ם ְוִנׁשְ סּוּלָ   - "ָהָיה עֹוֶלה ּבְ
ֵני ֲחָדא:  יב"ּתָ    ,"ַחּיָ

טּור"ְוַתְנָיא ִאיָדְך:     ."ּפָ
ָהא ָקא ִמיּפַ    ְלֵגי: ַמאי ָלאו, ּבְ

ָמר ָסַבר    ְיִריָדה ִהיא, -ּדְ
ה ִהיא? -ּוָמר ָסַבר    ֲעִלּיָ

  
ה ִהיא;! ָלא י ָעְלָמא: ֲעִלּיָ כּוּלֵ   ּדְ

ָיא:   ְוָלא ַקׁשְ
אן  ִקין,  -ּכָ   ְלִניּזָ
אן    ְלָגלּות. -ּכָ

  
ֵעית ֵאיָמא:   ִאיּבָ

  ְלָגלּות; -ָהא ְוָהא 
ָיא:   ְוָלא ַקׁשְ

ַאְתִליַע,  -ָהא    ּדְ
לָ  -ָהא    א ַאְתִליַע.ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:   ְוִאיּבָ

ָלא ַאְתִליַע; -ָהא ְוָהא    ּדְ
ָיא:   ְוָלא ַקׁשְ

ק,  -ָהא  ִמיַהּדַ   ּדְ
ק. -ְוָהא  ָלא ִמיַהּדַ    ּדְ

  רש"י
חייב אם לא הרגו אלא  - לנזקין

הזיקו חייב דלנזקין לא שני לן בין 
שוגג למזיד בין ירידה לעליה 
כדאמרינן בב"ק (דף כו:) פצע תחת 
פצע לחייב על השוגג כמזיד ואונס 

  כרצון.
חייב שכל שליבה  - הא דאתליע

שהתליעה כשדורסין עליה נכפפת 
היא למטה וירידה היא ואם לא 

  התליעה אין כאן ירידה.
בה אם היתה השלי - הא דמהדק

מלא הנקב שהיא תחובה בו 
ואחוזה יפה יפה אין כאן דרך 
ירידה ופטור לא מהדק ירידה יש 

  כאן וחייב.
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        ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  . 5
ָנה    ִמׁשְ

ַמ  ּתֹו ְוָהַרגִנׁשְ ְרֶזל ִמּקַ   :ט ַהּבַ
י    ;ֵאינֹו ּגֹוֶלה :אֹוֵמרַרּבִ

  .ּגֹוֶלה :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ 
  

ַע ִמן ָהֵע  ּקֵ ְתּבַ   :ץ ַהּמִ
י    ;ּגֹוֶלה :אֹוֵמרַרּבִ

  .ֵאינֹו ּגֹוֶלה :אֹוְמִריםֲחָכִמים וַ 
  

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא:   ּתַ
יָאַמר ָלֶהם "   :ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ

ְרֶזל' :ְוִכי ֶנֱאַמר ל ַהּבַ   ?!'ֵמֵעצוֹ  ְוָנׁשַ

א   !), ה(דברים יט 54"ִמן ָהֵעץ": ַוֲהלֹא לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
  :ְועֹוד

ה "ץֵע " ֶנֱאַמר   ; ְלַמְעָלה "ֵעץ" ְוֶנֱאַמר ,ְלַמטָּ
ַע  -ָהָאמּור ְלַמְעָלה  "ֵעץ" ָמה ּקֵ ְתּבַ    ,ִמן ָהֵעץ ַהּמִ
ה  "ֵעץ" ַאף ַע  -ָהָאמּור ְלַמטָּ ּקֵ ְתּבַ   .ִמן ָהֵעץ ַהּמִ

  
י ֲאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   ַרב: ֲאַמר ַרב ִחּיָ

ְרׁשּו:  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ   ּוׁשְ
ְר " ל ַהּבַ   -  ), ה(דברים יט "ֶזל ִמן ָהֵעץְוָנׁשַ

י  ִתיב;ַרּבִ ל' ּכְ ֵ סֹוֶרת, 'ְוִניׁשּ   ָסַבר: ֵיׁש ֵאם ַלּמָ
ָנן וְ  ל' ַקִריָנן.ַרּבָ ְקָרא, 'ְוָנׁשַ   ָסְבֵרי: ֵיׁש ֵאם ַלּמִ
  

י  סֹוֶרת ְסִביָרא ֵליּה?! -ְוַרּבִ   ֵיׁש ֵאם ַלּמָ
י יֹוֵסףְוָהֲאַמר    אח, ַרּבִ   :י יֹוָחָנןַרּבִ ֲאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבְ

י ֲעִקיָבא  ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ אי, ְוַרּבִ ּמַ ן רֹוֵעץ, ּוֵבית ׁשַ י ְיהּוָדה ּבֶ י, ְוַרּבִ   - ַרּבִ
ְקָרא! הּו ְסִביֵרי ְלהּו: ֵיׁש ֵאם ַלּמִ   ּכּולְּ

  
ָקָאַמר ְלהּו:     ."ְועֹוד"ַהְיינּו ּדְ

  
  

                                                             
ְרֶזל ִמן ָהֵעץ וּ  54 ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ ָחה ָידֹו ַבּגַ ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָחי ָמָצא ֶאתַוֲאׁשֶ   ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ

  רש"י
  מתני'.

יצא קיסם  -  מן העץ המתבקע
  וניתז למרחוק והרג.

  
  

  גמ'.
ונשל הברזל מן  -  נאמר עץ למטה

  העץ.
  לכרות העץ. - ונאמר עץ למעלה
כמה שנמסרה  - יש אם למסורת

ה אנו צריכין כתב של תיבה למש
לדורשה ולא לפי המקרא כשאתה 
קורא ונשל אתה מוסיף הברה של 
אל"ף או של ה"א בין נו"ן לשי"ן 
ולפי המסורת ונישל כתיב ופירושו 
נישל שהשיל הברזל מן העץ 
המתבקע ומצא את רעהו ורבנן 
סברי יש אם למקרא ונשל קרינן 
לשון פעל הברזל עצמו נשל מעל 

  עצו.
' יוסף בסנהדרין דרב יצחק בר - הא

  בשמעתא קמייתא (דף ד).
דקא הדר רבי ואמר ועוד  - היינו

 למילפיה בגזירה שוה.
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        ח, אח, אח, אח, א . 6
א:ֲאַמר  ּפָ   ַרב ּפַ

יָסא ְלִדיְקָלא  ָדא ּפִ ׁשְ ְמֵרי ְוַקטּול ַמאן ּדִ ְמֵרי, ְוַאזּול ּתַ ר ּתַ   -ְוַאּתַ
ָנן. י ְוַרּבָ ַרּבִ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ּדְ   ּבָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ֵמי; כַֹח ּכֹחֹו ּדָ ֵתיָמא: ּכְ   ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  

א,   ֶאּלָ
ַחתְּ ַלּה?  -ּכַֹח ּכֹחֹו  ּכַ י ֵהיִכי ַמׁשְ   ְלַרּבִ

  
יָסא ּוַמ  ָדא ּפִ ׁשְ גֹון ּדִ   ְחֵיּה ְלַגְרָמא,ּכְ

ְמֵרי ְוַקּטּול. ְמֵרי, ְוַאזּּול ּתַ ר ּתַ ְרָמא ּוַמְחֵיּה ִלְכָבאָסא ְוַאּתַ   ְוָאֵזיל ּגַ
  
  
  

  רש"י
רגב גוש עפר כלישני"א  - פיסא

  בלע"ז.
  והשיר תמרים. - תמרי ואתר
דהיינו דומיא דמן  - למחלוקת באנו

  העץ המתבקע.
הא לרבי ככח כחו  - דתימא מהו

דמי ופטור שהרגב היה כח ראשון 
התמרים היה כח שני  ונשירת

קמ"ל שהרגב כגרזן והתמרים 
  כקיסם הניתז.

הוא עץ החריות  -  לגרמא
  שהתמרים תלוין אצלו.

הוא אשכול  -  לכובסא ומחיה
  התמרים המקובצים יחד.
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        ח, א ח, א ח, א ח, א  . 7
ָנה    ִמׁשְ

יםַהּזֹוֵרק ֶאֶבן ִל    .ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה -ְוָהַרג  ,ְרׁשּות ָהַרּבִ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ר:אֹוֵמ  ַרּבִ

ְצאָתה ָה  ּיָ ׁשֶ דוֹ ִאם ִמּכְ ָלּה  ,ֶאֶבן ִמּיָ ה ֶאת רֹאׁשֹו ְוִקּבְ טּור -הֹוִציא ַהּלָ   .ֲהֵרי ֶזה ּפָ
  

  :ְוָהַרג ,ק ֶאת ָהֶאֶבן ַלֲחֵצרוֹ ָזַר 
ם  ֵנס ְלׁשָ ק ִליּכָ יּזָ   ,ּגֹוֶלה -ִאם ֵיׁש ְרׁשּות ַלּנִ

  .ֵאינֹו ּגֹוֶלה -ְוִאם ָלאו 
ֱאַמר ּנֶ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו " :ׁשֶ ַערבַ ַוֲאׁשֶ   .), הרים יט(דב 55"ּיַ

ַער"ַמה ַה  יזָּ  - "ּיַ םְרׁשּות ַלּנִ ֵנס ְלׁשָ יק ִליּכָ ּזִ   ,ק ְוַלּמַ
ם -ל ַאף ּכֹ ֵנס ְלׁשָ יק ְלִהּכָ ּזִ ק ְוַלּמַ יּזָ   ;ְרׁשּות ַלּנִ
ִיתַצ ֲח ָיָצא  ַעל ַהּבַ ק ,ר ּבַ יּזָ ֵאין ְרׁשּות ַלּנִ ם 56ׁשֶ ֵנס ְלׁשָ   .ִליּכָ

אּול  א ׁשָ   :אֹוֵמרַאּבָ
  ;ְרׁשּות -ל ַאף ּכֹ ,ְרׁשּות -ם ַבת ֵעִציֲחָט ַמה 
נוֹ   :ָיָצא ה ֶאת ּבְ ּכֶ    ,ָהָאב ַהּמַ

ְלִמידוֹ     ,ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת תַּ
ִליַח  יןּוׁשְ ית ּדִ   .ּבֵ

  

ָמָרא    ּגְ

ים"    !ֵמִזיד הּוא - "ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
  

ר ִיְצָחק:ָאַמר  מּוֵאל ּבַ   ַרב ׁשְ
סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלֹו.   ּבְ

  
ֵעי ֵליּה לְ    ִעּיּוֵני!ִאיּבָ

  
ְיָלה. ּלַ סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלֹו ּבַ   ּבְ

  
ֵעי ֵליּה ְלִעּיּוֵני!  ְיָלה ַנִמי ִאיּבָ ּלַ   ּבַ

  
ה. ּפָ סֹוֵתר ֶאת ּכֹוְתלֹו ְלַאׁשְ   ּבְ

  
ה  ּפָ ֵמי? -ַהאי ַאׁשְ   ֵהיִכי ּדָ

ים  ּה ַרּבִ ִכיֵחי ּבָ ַע הּוא! -ִאי ׁשְ   ּפֹוׁשֵ
ים  ּה ַרּבִ ִכיֵחי ּבָ   הּוא! ָאנּוס  -ִאי ָלא ׁשְ

  
א: ָאַמר ַרב ּפָ   ּפַ

  ָלא ְצִריָכא,
ְיָלה, ּלַ ּה ּבַ נֹות ּבָ ה ָהֲעׂשּוָיה ִליּפָ ּפָ א ְלַאׁשְ   ֶאלָּ

ֵרי ְוָיִתיב. ִמּקְ א ּדְ ּיֹום, ְוִאיּכָ ּה ּבַ נֹות ּבָ   ְוֵאין ֲעׂשּוָיה ִליּפָ
ַע ָלא ָהֵוי  ּיֹום, -ּפֹוׁשֵ ּה ּבַ נֹות ּבָ ָהא ֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ִליּפָ   ּדְ

ֵרי ְוָיִתיב. -ס ַנִמי ָלא ָהֵוי אֹונֶ  ִמּקְ א ּדְ ָהא ִאיּכָ   ּדְ
  
  

                                                             

ְרֶזל ִמן ָהֵעץ וּ  55 ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ ָחה ָידֹו ַבּגַ ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָח ַוֲאׁשֶ   יָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ
ם: פוסכך במהרש"א. בד 56 ֵנס ְלׁשָ יק ִליּכָ ּזִ ק ְוַלּמַ יּזָ ֵאין ְרׁשּות ַלּנִ   .ׁשֶ

  רש"י
  מתני'.

מפרש טעמא  - ר"א בן יעקב
  א.רמבג

להטותו לדרך  - האב המכה את בנו
  אחרת.

המלקה ארבעים  - ושליח ב"ד
  מלקות.לחייב 

  
  גמ'.

  בני אדם לנקביהם. - ליפנות בה
ליפנות  - ואיכא דמיקרי ויתיב

  ביום.
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        ח, אח, אח, אח, א . 8
ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ר:אֹוֵמ  ַרּבִ

דוֹ  ְצאָתה ָהֶאֶבן ִמּיָ ּיָ ׁשֶ ָלּה  ,ִאם ִמּכְ ה ֶאת רֹאׁשֹו ְוִקּבְ טּור -הֹוִציא ַהּלָ   ."ֲהֵרי ֶזה ּפָ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
  .ָרט ְלַמְמִציא ֶאת ַעְצמוֹ ּפְ  -  ), ה(דברים יט 57"ּוָמָצא""

אן ָאַמר  ן ַיֲעקֹב:ִמּכָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַרּבִ

דוֹ  ְצָתה ָהֶאֶבן ִמּיָ ּיָ ֶ ָלּה  ,ִאם ִמׁשּ ה ֶאת רֹאׁשֹו ְוִקּבְ טּור –הֹוִציא ַהּלָ   ."ּפָ
  

'ָמָצ  ַמע - א' ְלֵמיְמָרא ּדְ ָרא ַמׁשְ   .ֵמִעיּקָ
  

  ּוְרִמיְנִהי:
  .ָרט ְלָמצּויּפְ  -) , כו(ויקרא כה 58"ּוָמָצא""

ָרחֹוק ּלֹא ִיְמּכֹור ּבְ ָקרֹוב ,ׁשֶ ָרָעה ;ְוִיְגאֹול ּבְ ָיָפ  ,ּבְ   ."הְוִיְגאֹול ּבְ
  

  ָרָבא:ֲאַמר 
ְקָרא. ְקָרא, ְוָהָתם ֵמִעְנָייֵניּה ּדִ   ָהָכא ֵמִעְנָייֵניּה ּדִ

ְקָרא:   ָהָתם ֵמִעְנָייֵניּה ּדִ
יָגה ָידוֹ "ּדִ ּדּוְמָיא  ,"ּוָמָצא" ִ   :), כורא כה(ויק "ְוִהׂשּ

יָגה ָידוֹ "ַמה  ִ א - "ִהׂשּ ּתָ א.  - "ָמָצא", ַאף ֵמַהׁשְ ּתָ   ַנִמי ֵמַהׁשְ
ְקָרא:   ָהָכא ֵמִעְנָייֵניּה ּדִ

  :"ַיַער"ּדּוְמָיא ּדְ  ,), ה(דברים יט"ּוָמָצא"
ַער"ַמה  ָרא,  - "ּיַ ִאיֵתיּה ֵמִעיּקָ   ִמיִדי ּדְ
ִאיֵתיּה ֵמִעיּקָ  ַנִמי -  "ּוָמָצא"ַאף    ָרא.ִמיִדי ּדְ

  
  

                                                             

ְרֶזל ִמן ָהֵעץ וּ  57 ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ ָחה ָידֹו ַבּגַ ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָחיָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת הֶ ַוֲאׁשֶ   ָעִרים ָהֵאּלֶ
תוֹ  58 ֵדי ְגֻאלָּ יָגה ָידֹו ּוָמָצא ּכְ ִ י לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהׂשּ   ְוִאיׁש ּכִ

  רש"י
משמע שהוא שם ומצאו  - ומצא

  נשירת נשל הברזל.
אחרי כן  - פרט לממציא עצמו

הוציא הלה את ראשו מן החלון 
  וקיבל האבן במצחו.

במוכר שדה  - ומצא פרט למצוי
אחוזתו (ובא לגואלו) כתיב והשיגה 

ומצא פרט למצוי אם היתה ידו 
גאולה זו מצויה בידו כשמכרה אין 
כופין את הלוקח להחזירה לו 

  ליפדות.
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        ח, אח, אח, אח, א . 9
  .... ַהּזֹוֵרק ֶאת ָהֶאֶבן"

אּול  א ׁשָ   :אֹוֵמרַאּבָ
  ;ְרׁשּות -ל ַאף ּכֹ ,ְרׁשּות -ַבת ֵעִצים ֲחָט ַמה 
נוֹ   :ָיָצא ה ֶאת ּבְ ּכֶ    ,ָהָאב ַהּמַ

ְלִמידוֹ     ,ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת תַּ
ִליַח  יןּוׁשְ ית ּדִ   ."ּבֵ

  
ָנןֲאַמר ֵליּה     ָרָבא:לְ  ַההּוא ֵמַרּבָ

ְרׁשּות?ִמ  ֵמֲחַטַבת ֵעִצים ּדִ אי ּדְ   ּמַ
ְלָמא ה,   ּדִ סּוּכָ   ֵמֲחַטַבת ֵעִצים ּדְ

ַמֲעָרָכה,   ּוֵמֲחַטַבת ֵעִצים ּדְ
  ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ֲאַמר ַרֲחָמָנא: ִליְגֵלי!

  
  ֲאַמר ֵליּה:

ִאם ָמָצא ָחטּוב  יָון ּדְ   , 59ָלאו ִמְצָוה -ּכֵ
א ַנִמי ּתָ   ָלאו ִמְצָוה. - ַהׁשְ

  
  :ָרָבאלְ ָרִביָנא יּה ֵאיִתיֵב 

נוֹ   :ָיָצא" ה ֶאת ּבְ ּכֶ    ,ָהָאב ַהּמַ
ְלִמידוֹ     ,ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת תַּ

ִליַח  יןּוׁשְ ית ּדִ   - " ּבֵ
ִמיר  ִאיּלּו ּגָ יָון ּדְ א ַנִמי  - ֵליָמא: ּכֵ ּתָ   ָלאו ִמְצָוה!  -ָלאו ִמְצָוה, ַהׁשְ

  
ָגִמיר  ב ּדְ   ִמְצָוה; - ָהָתם, ַאף ַעל ּגַ

ְכִתיב: ְנָך ִויִניֶחךָ " ּדִ ר ּבִ ךָ  ,ַיּסֵ ים ְלַנְפׁשֶ ן ַמֲעַדּנִ   .), יז(משלי כט "ְוִיּתֵ

  
  :ָרָבאָהָדר ֲאַמר 

ָאְמֵרי. ָתא ִהיא ּדְ   ָלאו ִמיּלְ
ַער" ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ֵעי ָלא ָעֵייל - ), ה(דברים יט 60"ַוֲאׁשֶ ֵעי ָעֵייל, ְוִאי ּבָ ִאי ּבָ   ;61ּדְ

ךְ  ְעּתָ   -: ִמְצָוה ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ָלא ָעֵייל?!   ִמי ַסְגָיא ּדְ

  
ר ַאֲהָבה ֲאַמר ֵליּה  א ּבַ   :ָרָבאלְ ַרב ַאּדָ

ְכִתיב  ל ֵהיָכא ּדִ ר"ּכָ ֵעי הּוא - "ֲאׁשֶ ִאי ּבָ    ?ּדְ
ה א ֵמַעּתָ א" :ֶאלָּ ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחּטָ   - ), כ(במדבר יט 62"ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ֵעי ָלא ִמ  א, ִאי ּבָ ּמֵ ֵעי ִמיּטַ א?!ִאי ּבָ ּמֵ   יּטַ
א  ּמֵ ָלא ִמיּטַ י ּדְ ָלא ַסּגִ ָפטּור?! -ֵמת ִמְצָוה, ּדְ   ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
ֲאַמר ְקָרא: אֵני ָהָתם, ּדַ   ׁשָ

ל ָמקֹום -(במדבר יט, יג)  63"ָטֵמא ִיְהֶיה"  ח,ב     .ִמּכָ
  

ְנָיא: -ַההּוא  ֵעי ֵליּה, ְלִכְדּתַ   ִמיּבָ
  .ְטבּול יֹום ְלַרּבֹות -(במדבר יט, יג)  "ָטֵמא ִיְהֶיה""

יּפּוִרים - (במדבר יט, יג) "טּוְמָאתֹו ּבוֹ " ר ּכִ   !"ְלַרּבֹות ְמחּוסַּ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
  ָקא ָאִמיָנא. "עֹוד טּוְמָאתוֹ "ֲאָנא, ֵמ 

  

                                                             

ִאם ָמָצא ָחטּוב כך במהרש"א. בדפוס:  59 יָון ּדְ  ֵאינֹו חֹוֵטב, ָלאו ִמְצָוה -כֵּ
ָחה ָידֹו בַ  60 ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה ָוָחיַוֲאׁשֶ ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ   ּגַ
ַער"כך במהרש"א. בדפוס:  61 ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ַער  - ), ה(דברים יט "ַוֲאׁשֶ ֵעי ָלא ָעיֵ  -ַמה ּיַ ֵעי ָעֵייל, ְוִאי ּבָ ִאי ּבָ  יל;ּדְ

א ֵמי  62 ׁש ְיהָֹוה ִטּמֵ י ֶאת ִמְקּדַ ָהל ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהּקָ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחּטָ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּואְוִאיׁש ֲאׁשֶ   ִנּדָ
ן יְ  63 ּכַ א ֶאת ִמׁשְ ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחּטָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבְ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ּכָ י ֵמי ִנּדָ ָרֵאל ּכִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ הָֹוה ִטּמֵ

  ֻטְמָאתֹו בוֹ 

  רש"י
כי לא מצא חטובה  - השתא נמי

אין החטבה מצוה אלא עשיית 
  הסוכה.

  להכותו. - לאו מצוה
ראיה  - לאו מילתא היא דאמרי

טובה מזו היה לי להשיבו מן 
המקרא עצמו דלאו בחטבה דמצוה 

  איירי.
 דאי בעי מיטמא אי בעי לא מיטמא

אותו חייב לך הכתוב כרת אם  -
  נכנס למקדש בטומאה זו.

  מכרת. - ה"נ דפטור
שאם נכנס  - לרבות טבול יום
  למקדש ענוש כרת.

מאותן  - לרבות מחוסר כיפורים
טומאות הצריכות קרבן וטבל 
והעריב שמשו ולא הביא כפרתו 
ונכנס למקדש חייב וארבע טומאות 

עונות קרבן הזב והזבה הן הט
  והיולדת והמצורע.

עוד טומאתו בו  - מעוד קאמינא
  עוד קרא יתירא לדרשא הוא.
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ַמְתֵני ַלּה ַאָהא: א ּדְ   ִאיּכָ
  
ּבֹות"" ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ   - ) , כא(שמות לד 64"ּבֶ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמרַרּבִ
ִב  רַמ לוֹ  יךְ ִר ֹו ָצ ֵאינ ל ׁשְ ִביִעיתָחִריׁש ׁשֶ ל ׁשְ   ,יִעית ְוָקִציר ׁשֶ

ָבר ֶנֱאַמר ֲהֵרי ּכְ ְדָך לֹא ִתְזָרע" :ׁשֶ   .), ד(ויקרא כה 65"ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹור ,ׂשָ

ִביִעית ל ֶעֶרב ׁשְ א ֲאִפיּלּו ָחִריׁש ׁשֶ ִביִע  ,ֶאּלָ ְכַנס ִלׁשְ ּנִ   ,יתׁשֶ
ִביִעית ל ׁשְ ִביִעית ,ְוָקִציר ׁשֶ ָצא ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ּיָ   .ׁשֶ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ   :אֹוֵמרַרּבִ
  ;ַאף ָקִציר ְרׁשּות ,ֶמה ָחִריׁש ְרׁשּות

הּוא ִמְצָוה ,ָיָצא ְקִציר ָהעֹוֶמר   ."ׁשֶ
  

ָנןֲאַמר ֵליּה  ַההּוא ֵמ    :ָרָבאלְ  ַרּבָ
ְרׁשּות? ה ּדִ ֲחִריׁשָ אי ּדַ   ִמּמַ

ִמְצָוה, וַ  ת עֹוֶמר, ּדְ ְלָמא ֲחִריׁשַ ּבֹות! ּדִ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ָהִכי ֲאַמר ַרֲחָמָנא: ּתִ
  

  ֲאַמר ֵליּה:
ִאם ָמָצא ָחרּוׁש  יָון ּדְ   ֵאינֹו חֹוֵרׁש, ָלאו ִמְצָוה. -ּכֵ

  
  :ָרָבאלְ ָרִביָנא ֵאיִתיֵביּה 

נוֹ " ה ֶאת ּבְ ּכֶ ְלִמידוֹ  ,ָיָצא ָהָאב ַהמַּ ין ,ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת תַּ ית ּדִ ִליַח ּבֵ   ;"ּוׁשְ
א   י?ְוַאּמַ

ִמיר  ִאיּלּו ּגָ יָון ּדְ א ַנִמי  - ֵליָמא: ּכֵ ּתָ   ָלאו ִמְצָוה! -ָלאו ִמְצָוה, ַהׁשְ
  

ָגִמיר ַנִמי  ב ּדְ   ִמְצָוה ָקא ָעֵביד; - ָהָתם, ַאף ַעל ּגַ
ְכִתיב:  ְנָך ִויִניֶחךָ "ּדִ ר ּבִ   .), יז(משלי כט 66"ַיּסֵ

  
  :ָרָבאָהָדר ֲאַמר 

ָאְמֵרי. ָתא ִהיא ּדְ   ָלאו ִמיּלְ
ה: -יָרה ְקִצ  ֲחִריׁשָ   ּדּוְמָיא ּדַ

ה    ָמָצא ָחרּוׁש ֵאינֹו חֹוֵרׁש, -ַמה ֲחִריׁשָ
  ָמָצא ָקצּור ֵאינֹו קֹוֵצר. -ַאף ְקִציָרה ַנִמי 

ְך: ִמְצָוה  ְעּתָ   -ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
  ָמָצא ָקצּור ֵאינֹו קֹוֵצר?! ִמְצָוה ִלְקצֹור ּוְלָהִביא!

  
  

                                                             

ּבֹת 64 ׁשְ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבּקָ ּבֹת ּבֶ ׁשְ ִביִעי תִּ ְ ֲעבֹד ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ָיִמים תַּ ׁשֶ   ׁשֵ
בָּ  65 ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹרּוַבׁשּ ה ׂשָ ת ַליהֹוָ ּבָ   תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ
ךָ  66 ים ְלַנְפׁשֶ ן ַמֲעַדּנִ ְנָך ִויִניֶחָך ְוִיתֵּ ר ּבִ   ַיּסֵ

  רש"י
להא דא"ל ההוא  -  איכא דמתני לה

מרבנן לרבא והא דאותביה רבינא 
  אהא.

אין צ"ל חריש וקציר של שביעית 
דעל כרחך בשביעית דשמיטה  - כו'

הכתוב מדבר דאי כדכתיב דאיום 
אי שנא חריש וקציר השביעי קאי מ

דנקט אלא ה"ק ששת ימים תעבוד 
ובשביעי תשבות והששה שאתה 

  עובד בהן בחריש ובקציר תשבות.
(וחריש של  - הנכנס לשביעית

שביעית) שלא יחרוש בששית 
  חרישה המועלת לשביעית.

וקציר של שביעית היוצא למוצאי 
שאם הביאה שליש  - שביעית

בשביעית מאז היא ראויה ליקצר 
קצרה בשמינית צריך לנהוג  ואם

  בה קדושת שביעית.
רבי ישמעאל אומר מה חריש 

ובשבת קאי ולהכי נקט  - רשות כו'
חריש וקציר לומר לך מה החריש 
שאני אוסר לך בשבת חריש של 
רשות הוא שאין לנו חריש של 
מצוה אף קציר איני אוסר לך אלא 

  של רשות יצא קציר העומר.
 - ושאם מצא חרוש אינו צריך לחר

אבל קציר אפילו מצא קצור מצוה 
לקצור לשמה דכתיב וקצרתם 

  והבאתם את עומר.
שהיה לי  - לאו מילתא היא דאמרי

להשיבו תשובה נצחת דקרא לאו 
  במצוה איירי.

 - מאי טעמא קציר דומיא דחריש
מה חריש בכל מקום מצא חרוש 
אין מצוה לחרוש אף קציר בהכי 
עסקי' שאם מצא קצור אין מצוה 

צור יצא קציר העומר שאפילו לק
  מצא קצור מצוה לקצור.

בקציר של מצוה  - ואי ס"ד מצוה
מצא קצור אינו קוצר תמיהא היא 

  זו.
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        ח, ב ח, ב ח, ב ח, ב  . 10
ָנה    ִמׁשְ

ןָהָאב ּגֹוֶלה ַע    , ל ְיֵדי ַהּבֵ
ן ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ָהָאב   .ְוַהּבֵ

  
ָרֵאל   , ַהּכֹל ּגֹוִלין ַעל ְיֵדי ִיׂשְ

ָרֵאל ּגֹוִלין ַעל ְיֵדיֶהן   ,ְוִיׂשְ
ב ר ּתֹוׁשָ   .67חּוץ ִמּגֵ

ב ֵאינֹו ּגֹוֶלה ב ,ְוֵגר ּתֹוׁשָ ר ּתֹוׁשָ א ַעל ְיֵדי ּגֵ   .68ֶאּלָ
  

ָמָרא    ּגְ

ן ַעל ְיֵדיָהָאב ּגֹוֶלה "   -  "ַהּבֵ
 : נוֹ "ְוַהָאְמַרּתְ ה ֶאת ּבְ ּכֶ   !"ָיָצא ָהָאב ַהּמַ

  
ָגִמיר.   ּדְ

  
ָגִמיר  ב ּדְ : ַאף ַעל ּגַ   ִמְצָוה ָקָעֵביד! -ְוַהָאְמַרּתְ

  
ֵרי. ַנּגָ ׁשּוְלָיא ּדְ   ּבְ

  
ֵרי  ַנּגָ ֵדיּה! -ׁשּוְלָיא ּדְ ַלּמְ   ַחּיּוָתא ִהיא ּדְ

  
נּוָתא ַאֲחִריִתי. ָגִמיר אּוּמָ   ּדְ

  
  

                                                             

בחּוץ ֵמ  במשניות: 67 ר ּתֹוׁשָ   .ַעל ְיֵדי ּגֵ
ב בגר"א: 68 ר ּתֹוׁשָ ב ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ּגֵ  .ְוֵגר ּתֹוׁשָ

  רש"י
  מתני'.

  אם הרגו לבנו בשוגג. - ע"י הבן
שאין ישראל גולה  - חוץ מגר תושב

  על ידו.
מפרש בְּגָמָרא לאיתויי  - הכל גולין

  מאי.
  

  גמ'.
חרש עצים בלימוד  -  בשוליא דנגרי

שאינו מלמדו תורה אלא אומנות 
  שוליא יויינד"רינו.

ואף זו מצוה על האב  - חיותיה הוא
ללמדו דילפינן לה מקרא בפרק 
קמא דקדושין (דף ל:) דכתיב ראה 
חיים עם אשה אשר אהבת הקיש 
אומנות שהוא חיותו לאשה כשם 
שאביו חייב להשיאו אשה כדכתיב 

ו וקחו לבניכם נשים כך חייב ללמד
  אומנות.
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        ח, בח, בח, בח, ב . 11
ן ּגֹוֶלה וְ "   ּכּו'. "ָהָאב ַעל ְיֵדיַהּבֵ
  

  ּוְרִמיְנִהי:
ה ֶנֶפׁש "" ה ָאִביו -) , טו(במדבר לה 69"ַמּכֵ ָרט ְלַמּכֵ   !"ּפְ
  

ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

ְמעֹון,  -ָהא  י ׁשִ   ַרּבִ
ָנן. -ְוָהא    ַרּבָ

  
ִייף  ֲאַמר: ֶחֶנק ָחמּור ִמּסַ ְמעֹון, ּדַ י ׁשִ   -ְלַרּבִ

ְגַגת ָרה, -ַסִייף  ׁשִ ָנה ְלַכּפָ   ִניּתְ
ְגַגת ֶחֶנק  ָרה.  -ׁשִ ָנה ְלַכּפָ   לֹא ִניּתְ

  
ָאְמֵרי: ַסִייף ָחמּור ֵמֶחֶנק  ָנן, ּדְ   - ְלַרּבָ

ׁשֹוֵגג ְגַגת ַסִייף הּוא, - 70הֹוֵרג ָאִביו ּבְ   ׁשִ
ְגַגת ַסִייף  ָרה. -ְוׁשִ ָנה ְלַכּפָ   ִניּתְ

  
  ָאַמר:ָרָבא 

ה ַחּבּוָר  ָרט ְלעֹוׂשֶ ׁשֹוֵגג.ּפְ ָאִביו ּבְ   ה ּבְ
ְך ָאִמיָנא: ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ׁשֹוֵגג ַנִמי ִליְגֵלי; ר ַקְטָלא הּוא, ּבְ ְבֵמִזיד ּבַ יָון ּדִ   ּכֵ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  

                                                             

ׁשְ ִלְבֵני ִיׂשְ  69 ה ֶנֶפׁש ּבִ ל ַמּכֵ ה ּכָ ּמָ ה ְלִמְקָלט ָלנּוס ׁשָ ׁש ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ְהֶייָנה ׁשֵ תֹוָכם תִּ ב ּבְ ר ְוַלּתֹוׁשָ   ָגָגהָרֵאל ְוַלּגֵ
  כך נוסף בדפוסים. בדפוס: בלי "בשוגג". 70

  רש"י
גבי הורג בשגגה כתיב  - מכה נפש

  לנוס שמה מכה נפש בשגגה.
שלא חייב גלות  -  אביו פרט למכה

אלא למי שהכאתו תלויה בנפש 
שאינו חייב עליו אלא אם כן הרגו 
יצא מכה אביו שהוא חייב עליו 
מיתה בחבורה בעלמא וקא ס"ד 

  דממעט ליה מגלות אפילו הרגו.
הדרין בפ' בסנ - לרבן שמעון דאמר

ד' מיתות (דף מט) חנק חמור 
מסייף ולדידיה ההורג את אביו 
בחנק דתנן (שם /סנהדרין/ דף פא) 
מי שנתחייב ב' מיתות ב"ד נידון 
בחמורה וההורג אביו חייב שתי 
מיתות שהעושה חבורה באביו מן 
הנחנקין הן והמכה נפש מן הנהרגין 
וכאן יש חבורת אביו ורציחה 

ור אם היה ולר"ש דאמר חנק חמ
זה מזיד היה בחנק ועכשיו שהוא 
שוגג לא נתנה שגגתו לכפרה בגלות 
אם נתנה תורה כפרה לשגגת סייף 
שהיא קלה לא נתנה כפרה לשגגת 

  חנק.
ולרבנן דאמרי סייף חמור מחנק 

שהרי  - הורג אביו שגגת סייף הוא
אילו מזיד היה נידון בחמורה 
שהיא סייף ושגגת סייף נתנה 

  לכפרה בגלות.
ברייתא נמי רבנן  -  רבא אמר

וההורג את אביו נמי גולה דשגגת 
סייף היא והא דקתני פרט למכה 
אביו לאו להורגו קא ממעיט אלא 

  בעושה בו חבורה בשוגג.
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        ח, בח, בח, בח, ב . 12
ָרֵאל"   .ְוכּו' "ַהּכֹל ּגֹוִלין ַעל ְיֵדי ִיׂשְ
  
ָרֵאל"   ְלַאְיּתּוֵיי ַמאי?  - "ַהּכֹל ּגֹוִלין ַעל ְיֵדי ִיׂשְ
  

  .ְוכּוִתי ְלַאְיּתּוֵיי ֶעֶבד
  

ֵניָנא ְלָהא,   ּתְ
ָנן: ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ָרֵאל  ַעל ְיֵדיּגֹוֶלה ְולֹוֶקה  - ֶעֶבד ְוכּוִתי"   ִיׂשְ
ָרֵאל   ".ַעל ְיֵדי ּכּוִתי ְוֶעֶבדּגֹוֶלה ְולֹוֶקה  - ְוִיׂשְ

  
ָלָמא  ׁשְ ָרֵאל ַעל ְיֵדיּגֹוֶלה  -ֶעֶבד ְוכּוִתי "ּבִ   -  "ְולֹוֶקה ,ִיׂשְ

ַקְטֵליּה, ְולֹוֶקה  -ּגֹוֶלה  ָלְטֵייּה. -ּדְ   ּדְ
א  ָרֵאל "ֶאּלָ    - "ּכּוִתי ַעל ְיֵדיּגֹוֶלה ְולֹוֶקה  -ִיׂשְ

ָלָמא ּגֹוֶלה  ׁשְ ַקְטֵליּה; -ּבִ   ּדְ
א לֹוֶקה  ָלְטֵייּה?!  -ֶאלָּ אי? ּדְ   ַאּמַ

ָך לֹא ָתאֹור" יא ְבַעּמְ ה -) , כז(שמות כב 71"ְוָנׂשִ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ ָך!  ּבְ   ַעּמְ
  

א ָאַמר  ר ַיֲעקֹבֶאּלָ   :ַרב ַאָחא ּבַ
ֵהִעיד ּבֹו, ְוהּוַזם. גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
י ֶעֶבד  ּבֵ ְכָווֵתיּה ּגַ ֵהִעיד ּבֹו ְוהּוַזם?! -ּדִ   ׁשֶ

ר ֵעדּות הּוא?!    ֶעֶבד ּבַ
  

א,   ֶאּלָ
ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ   :ַרב ַאָחא ּבְ

ַמאי ָעְסִקיַנן   :ָהָכא ּבְ
גֹון ׁשֶ    אט,  ָאהּכְ הּו ַהּכָ רּוָטה ^ִהּכָ ֵוה ּפְ ּה ׁשְ ֵאין ּבָ   .ׁשֶ

ָאַמר    :י יֹוָחָנןּבִ ַר ָאַמר  י ַאִמיּבִ ַר ּדַ
רּוָטה  ֵוה ּפְ ּה ׁשְ ֵאין ּבָ ָאה ׁשֶ הּו ַהּכָ   לֹוֶקה. -ִהּכָ

ָאה ִלְקָלָלה. יַנן ַהּכָ ׁשִ   ְוָלא ַמּקְ
  
  

                                                             
ָך לֹא ָתאֹר 71 יא ְבַעּמְ ל ְוָנׂשִ   ֱאלִֹהים לֹא ְתַקּלֵ

  רש"י
ואמרינן [בשבועות]  - לוקה דלטייה

(דף לה) המקלל את חבירו עובר 
בלא תעשה ואתיא במה הצד 
מהמקלל דיין ונשיא וחרש 

  סו).(סנהדרין דף 
  שהוא חייב מלקות. - שהעיד בו

שאם יש  - שאין בה שוה פרוטה
בה תשלומי פרוטה משלם ואינו 
לוקה דילפינן בכתובות באלו נערות 
(דף לב:) בפירוש ריבתה תורה 
חובל בחבירו לתשלומין וכי אין בה 
שוה פרוטה לוקה שעבר על לא 

  תוסיף פן יוסיף (דברים כה).
ומר ל -  ולא מקשינן הכאה לקללה

שכשם שאינו לוקה על קללתו 
דכתיב בעמך כך לא ילקה על 
הכאתו ופלוגתא היא בסנהדרין 

  דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש.
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        בבבב- - - - ט, אט, אט, אט, א . 13
ב" ר ּתֹוׁשָ   ְוכּו'. 72"חּוץ ֵמַעל ְיֵדי ּגֵ
  

ב ַאְלָמ  ר ּתֹוׁשָ   הּוא. 73ּגֹוי -א: ּגֵ
  ֵאיָמא ֵסיָפא: 

ב ּגֹוֶלה " ר ּתֹוׁשָ ב ַעל ְיֵדיּגֵ ר ּתֹוׁשָ   !"ּגֵ
  

ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

אן  ב, -ּכָ ר ּתֹוׁשָ ָהַרג ּגֵ ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ   ּבְ
אן  ָרֵאל. -ּכָ ָהַרג ִיׂשְ ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ   ּבְ

  
ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָד  א ּדְ   ֵדי:ִאיּכָ

ִתיב:  ר ְוַלּתֹוׁשָ "ּכְ ָרֵאל ְוַלּגֵ ׁש ִלְבֵני ִיׂשְ ְהֶייָנה ׁשֵ תֹוָכם ּתִ   ,(במדבר לה) "ֶהָעִרים ב ּבְ

  ָלֶכם ְולֹא ְלֵגִרים! -(במדבר לה)  "ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט"ּוְכִתיב: 
  

ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ָהַרג  -ּכָ ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ ָרֵאל,ּבְ   ִיׂשְ
אן  ב. -ּכָ ר ּתֹוׁשָ ָהַרג ּגֵ ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ   ּבְ

  
  ּוְרִמיְנִהי:

ר ְוגֹויְלִפ " ָהְרגּו  יָכְך ּגֵ   ."ֶנֱהָרִגין - ׁשֶ
ֵני גֵּ  גֹויָקּתָ   :ר ּדּוְמָיא ּדְ

יּה ְולָ , ה ּגֹויָמ  ר ִמיּנֵ ָקַטל ּבַ ָנא ּדְ יּה ָלא ׁשְ ר ִמיּנֵ ָלאו ּבַ ָקַטל ּדְ ָנא ּדְ   ;גֶנֱהָר  -א ׁשְ
ר יּה ְולָ , ַאף ּגֵ ר ִמיּנֵ ָקַטל ּבַ ָנא ּדְ יּה  אָלא ׁשְ ר ִמיּנֵ ָלאו ּבַ ָנא ָקַטל ּדְ   !ֶנֱהָרג -ׁשְ

  
אֲאַמר    :ַרב ִחְסּדָ

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
אן  ֶרְך ְיִריָדה, -ּכָ ֲהָרגֹו ּדֶ   ׁשֶ
אן  יה. -ּכָ ֶרְך ֲעִלּיָ ֲהָרגֹו ּדֶ   ׁשֶ

ִלי  ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ֶרְך ְיִריָדה, ּדְ ָגלּות;ִאיה -ּדֶ י ֵליּה ּבְ   ּו ַנִמי ַסּגִ
טּור  ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ יה, ּדְ ֶרְך ֲעִלּיָ   הּוא ֶנֱהָרג. -ּדֶ

  
  :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

  ְוָלאו ַקל ָוחֹוֶמר הּוא?!
ִלי  ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ֶרְך ְיִריָדה, ּדְ ָגלּות; -ּוַמה ּדֶ י ֵליּה ּבְ   ִאיהּו ַנִמי ַסּגִ

ָרֵאל ּפָ  ִיׂשְ יה, ּדְ ֶרְך ֲעִלּיָ   ִאיהּו ֶנֱהָרג?! -טּור ּדֶ
  

א,   ֶאּלָ
  :ָרָבאֲאַמר 

ר. אֹוֵמר מּוּתָ   ּבְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    :ַאּבַ
ר    ָאנּוס הּוא!  -אֹוֵמר מּוּתָ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

ֲאִני אֹוֵמר:  ר "ׁשֶ   . "ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא -אֹוֵמר מּוּתָ
  

  ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהּו.
ַמר: ִאיּתְ   ּדְ

ֵהָמה, וְ  ָסבּור ּבְ   ִנְמָצא ָאָדם; ּכְ

                                                             

בבב"ח:  72 ר ּתֹוׁשָ  .חּוץ ִמּגֵ

  . וכן להלן.עֹוֵבד ּכֹוָכִביםכך בכתה"י. בדפוסים, מחמת הצנזורה:  73

  רש"י
ומשמע  - חוץ מגר תושב

דמתרוייהו ממעט ליה דלא הוא 
גולה ע"י הריגתו אלא נהרג ולא 

  ישראל גולה עליו.
 - ל"ק כו' גר תושב שהרג גר תושב

ישא כשהרג גולה כדקתני בהדיא ור
את ישראל אינו גולה דלא סגי ליה 

  בגלות.
אשבע מצות שנצטוו בני  - לפיכך

נח קאי וקיי"ל אזהרתן זו היא 
מיתתן לפיכך גר תושב או עובד 
כוכבים שהרגו נהרגין ואפי' בשוגג 
שאין בני נח צריכין התראה 

  כדאמרינן בסנהדרין (דף נז).
מה עובד כוכבים ל"ש קטל בר 

  כוכבים כמותו.עובד  - מיניה
  ישראל. - לאו בר מיניה

אף גר תושב לא שנא קטל בר 
  גר תושב כמותו. - מיניה

  ישראל. - דלאו בר מיניה
נהרג דלאו בר גלות  - באומר מותר

  הוא.
רב חסדא דלא  - ואזדו לטעמייהו

בעי לשנויי באומר מותר דקסבר 
  אנוס הוא ורבא דאמר נהרג.

ה"ז כאומר מותר  - כסבור בהמה
היה לו ללמוד ואף זה היה לו ש

  לעיין ובגר תושב עסקינן.
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ב74ּגֹוי ר ּתֹוׁשָ   :, ְוִנְמָצא ּגֵ
יב;ָרָבא  ר " אֹוֵמר: ַחּיָ   . "ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא  -אֹוֵמר מּוּתָ

א  טּור; ַרב ִחְסּדָ ר "אֹוֵמר: ּפָ   ."ָאנּוס הּוא -אֹוֵמר מּוּתָ
  

אלְ ָרָבא ֵאיִתיֵביּה    :ַרב ִחְסּדָ
ר ָלַקְחּתָ " ה ֲאׁשֶ ָ ָך ֵמת ַעל ָהִאׁשּ   - ) , ג(בראשית כ 75"ִהּנְ

יֵדי ָאָדם   !ַמאי ָלאו, ּבִ
  

ַמִים. יֵדי ׁשָ   לֹא, ּבִ
  

ְיָקא ַנִמי,   ּדַ
ְכִתיב:    .), ו(בראשית כ 76"ִלי אֵמֲחטוֹ "ּדִ

  
  ּוְלַטֲעֵמיְך:

  ֵלאלִֹהים ְולֹא ְלָאָדם?! - ) , ט(בראשית לט 77"אלִֹהיםְוָחָטאִתי לֵ "
א  ינֹו ָמסּור ְלָאָדם.  -ֶאּלָ   ּדִ

ינֹו ָמסּור ְלָאָדם. - ָהָכא ַנִמי   ּדִ
  

ֵיי ֵאיִתיֵביּה     :ָרָבאלְ ַאּבַ
ֲהרֹג" יק ּתַ ם ַצּדִ   !)ה-, ד(בראשית כ  78"ֲהגֹוי ּגַ

  
ֵויּה: ֵרי ִעּלָ ְדָקא ַמְהּדְ   ָהָתם, ּכִ

י ָנִביא הּוא" ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ   - ) , ז(בראשית כ  79"ְוַעּתָ
ר     ט,ב  ֶתיְהּדַ ת ָנִביא הּוא ּדְ ר ,ֵאׁשֶ יְהּדַ ָלאו ָנִביא ָלא ּתֶ   ?!ּדְ

ר ַנְחָמִני, מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ְדֲאַמר ַרּבִ א, ּכִ   ֶאּלָ
ֲאַמר  ר ַנְחָמִני ּדַ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןֲאַמר ַרּבִ   ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: :ַרּבִ

ת ָהִאיׁש " ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ל ָמקֹום; 80"ְוַעּתָ   ִמּכָ
 : י"ּוְדָקָאְמַרתְּ ם ַצּדִ ֲהרֹגַהּגֹוי ּגַ   - )ה-, ד(בראשית כ ְוגֹו' "ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחֹוִתי ִהיא ,ק ּתַ

ָך ָלַמד:   ָנִביא הּוא, ּוִמּמְ
א ָלִעיר  81ַאְכְסַנאי ּבָ יה ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו; -ׁשֶ ִתּיָ   ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ָך זֹו, ֲאחֹוְתָך זֹו'?! תְּ לּום ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו: 'ִאׁשְ   ּכְ
  

אן,  ן ֹנַח ֶנֱהָרג, ִמּכָ ּבֶ   ׁשֶ
ָהָיה לֹו ִלְלמֹוד ְולֹא ָלַמד.   ׁשֶ

  

                                                             
ַנֲעִני. כך בכתה"י. בדפוסים, מחמת הצנזורה: 74  ּכְ

ֻעלַ  75 ר ָלַקְחתָּ ְוִהוא ּבְ ה ֲאׁשֶ ָ ָך ֵמת ַעל ָהִאׁשּ ְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהּנְ ֲחלֹום ַהּלָ בֹא ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ּבַ ַעלַוּיָ   ת ּבָ
ם ָאנִֹכי אֹוְתָך ֵמ ַוּיֹ  76 יָת ּזֹאת ָוֶאְחׂשְך ּגַ י ְבָתם ְלָבְבָך ָעׂשִ י ּכִ ם ָאנִֹכי ָיַדְעתִּ ֲחלֹם ּגַ יָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליָה אֶמר ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ּבַ ן לֹא ְנַתתִּ   ֲחטֹו ִלי ַעל ּכֵ
י ְמאּוָמה  77 ּנִ ְך ִמּמֶ י ְולֹא ָחׂשַ ּנִ ה ִמּמֶ ִית ַהּזֶ ּבַ דָֹלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהיםֵאיֶנּנּו ָגדֹול ּבַ ה ָהָרָעה ַהּגְ ּתֹו ְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ ר ַאתְּ ִאׁשְ ֲאׁשֶ י ִאם אֹוָתְך ּבַ   ּכִ
ֲהרֹג דדדד 78 יק תַּ ם ַצּדִ י ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִח 	הההה. ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ֲהגֹוי ּגַ ּפַ ָתם ְלָבִבי ּוְבִנְקיֹן ּכַ י הּוא ּבְ

יִתי זֹאת   ָעׂשִ
מּות  79 י מֹות תָּ ע ּכִ יב ּדַ ַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם ֵאיְנָך ֵמׁשִ ל ּבַ ּלֵ י ָנִביא הּוא ְוִיְתּפַ ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ר ָלךְ ְוַעתָּ ה ְוָכל ֲאׁשֶ   ַאתָּ
ה כך תוקן בדפוסים, על פי הכתוב. בדפוס: 80 ב ֶא  ְוַעתָּ ת ָהִאיׁש  תָהׁשֵ  .ֵאׁשֶ

  ַאְכְסַנאי הּוא.כך בב"ח. בדפוס:  81

  רש"י
  מיתה. - חייב

בדיני בני נח  - מאי לאו בידי אדם
וזה אומר מותר היה כסבור אחות 

  אברהם היא.
והלא יודע  -  לאלהים ולא לאדם

  שהיא אשת איש.
קס"ד  - הגוי גם צדיק תהרוג

שהודה לו הקב"ה אלמא אנוס 
  הוא.

לא  - כדקא מהדרי ליה עילויה
הודה לדבריו שהשיב לו תשובה 
שחייב מיתה שאינו צדיק בדבר 
שהיה לו ללמוד דרך ארץ כדמפרש 

  ואזיל.
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        , ב , ב , ב , ב טטטט . 14
ָנה    ִמׁשְ

   ;ֵאינֹו ּגֹוֶלה -ַהּסּוָמא 
ְבֵרי  י ְיהּוָדה.ּדִ   ַרּבִ

י   .ּגֹוֶלה :אֹוֵמרֵמִאיר  ַרּבִ
  

ֹוֵנא    .ֵאינֹו ּגֹוֶלה -ַהׂשּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֹוֵנא ֶנֱהָרג הּוא ּכְ  ,ַהׂשּ ֵני ׁשֶ   .מּוָעדִמּפְ
ְמעֹון  י ׁשִ    :אֹוֵמרַרּבִ

   ,ּגֹוֶלה -ֵיׁש ׂשֹוֵנא 
ֵאינֹו ּגֹוֶלה -ֵנא ְוֵיׁש ׂשוֹ    ;ׁשֶ

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
הּוא ָיכֹול לֹוַמר ל ׁשֶ   ,ֵאינֹו ּגֹוֶלה -' ְלַדַעת ָהַרג' :ּכָ

ּלֹא ְלַדַעת ָהַרג'וְ    .ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה -' ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
לֹא "" ָרט ְלסּוָמא -) , כג(במדבר לה 82"תְראוֹ ּבְ    ;ּפְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדה.ּדִ   ַרּבִ
י ֵמִאיר     :אֹוֵמרַרּבִ

לֹא ְראוֹ "   ."ְלַרּבֹות ֶאת ַהּסּוָמא - "תּבְ
  

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ְכִתיב:  ַער"ּדִ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ   ֲאִפיּלּו סּוָמא; -) , ה(דברים יט 83"ַוֲאׁשֶ
לֹא ְראוֹ "ֲאָתא    ַמֲעֵטיּה. ,"תּבְ

  
י ֵמִאיר?    ְוַרּבִ

  
לֹא ְראוֹ "   ְלַמֵעט,  -" תּבְ
ַעת" ְבִלי ּדַ   ְלַמֵעט; -" ּבִ

א ְלַרּבֹות.   ָהֵוי ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט, ְוֵאין ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט ֶאּלָ
  

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
  
ַעת" ְבִלי ּדַ ין הּוא -" ּבִ ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ ֲאָתא. ּפְ   ּדַ
  
  
  

                                                             

ׁש ָרָעתוֹ   82 מֹת ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבּקֵ ל ָעָליו ַוּיָ ּפֵ לֹא ְראֹות ַוּיַ ּה ּבְ ר ָימּות ּבָ   אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאׁשֶ
ָחה ָידוֹ  83 ַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנּדְ ר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ה וָ ַוֲאׁשֶ ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּבַ ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנׁשַ   ָחי ַבּגַ

  רש"י
  מתני'.

כמותרה עליו  - מפני שהוא כמועד
ועובר על התראה דודאי לדעת 

  הרגו.
  ולא נהרג. - ויש שונא שאינו גולה

הריגה שיכולין לומר על הריגה  - כל
זו שלדעת היתה אינו גולה לפי 

  ד הוא על כך.שחשו
כשהריגה זו ודאי  - שלא לדעת הרג

שלא לדעת שאין אדם יכול לומר 
עליה לדעת היתה גולה ובגמ' מפרש 

  לה.
  
  

  גמ'.
דמשמע  - בלא ראות פרט לסומא

כאן לא ראה אבל רואה במקום 
אחר פרט לסומא שאינו רואה 

  בשום מקום.
כדאמרן לעיל  - פרט למתכוין

  מכות/ (דף ז:)./
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י יֹוֵסי" ֹוֵנא ֶנֱהָרג :אֹוֵמר ַרּבִ   .ּכּו' "ַהׂשּ
  

יּה?    ְוָהא ָלא ַאְתרּו ּבֵ
  

ר ְיהּוָדה ִהיא, - ַמְתִניִתין  י יֹוֵסי ּבַ   ַרּבִ
ַתְנָיא:   ּדְ

ר ְיהּוָדה " י יֹוֵסי ּבַ   :אֹוֵמרַרּבִ
  ,ָחֵבר ֵאינֹו ָצִריְך ַהְתָרָאה

ָנה ַהְת  ּלֹא ִניתְּ ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזידְלִפי ׁשֶ א ְלַהְבִחין ּבֵ   ".ָרָאה ֶאּלָ
  
  

  רש"י
שלא  - ין שוגג למזידלהבחין ב

  יכול לומר לא הייתי יודע שאסור.
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        ט, בט, בט, בט, ב . 16
ְמעֹון" י ׁשִ   ְוכּו':  "ֵיׁש ׂשֹוֵנא ּגֹוֶלה :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ְנָיא:   ּתַ
יַצד" ְמעֹוןָאַמר  ּכֵ י ׁשִ ֵאינֹו ּגֹוֶלה ,ֵיׁש ׂשֹוֵנא ּגֹוֶלה: ַרּבִ   ?ְוֵיׁש ׂשֹוֵנא ׁשֶ

  ,ּגֹוֶלה -ִנְפָסק 
ָמט    ."ֶלהֵאינֹו ּגוֹ  -ִנׁשְ

  
ְנָיא:   ְוָהּתַ

י" ְמעֹון  ַרּבִ   :אֹוֵמרׁשִ
ֵמט ַמְחָצ  ,ְלעֹוָלם ֵאינֹו ּגֹוֶלה ָ ׁשּ ּיִ דוֹ ַעד ׁשֶ    ."לֹו ִמּיָ

ְפָסק ָיא ִנְפָסק ַאּנִ   !ַקׁשְ
ָמט!  ׁשְ ָמט ַאּנִ ָיא ִנׁשְ   ַקׁשְ

  
ְפָסק"    – "ִנְפָסק ַאּנִ

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
אֹוֵהב, -ָהא    ּבְ

ׂשֹוֵנא. -ְוָהא    ּבְ
  
ָמטִנׁשְ " ׁשְ    – "ָמט ַאּנִ

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
י, -ָהא    ַרּבִ

ָנן. -ְוָהא    ַרּבָ
  
  

  רש"י
החבל ונפל עליו אין לומר  - נפסק

  בא לדעת זה.
החבל מידו ונפלה עליו  - נשמט

  אינו גולה שיש לומר לדעת עשה.
לא אוהב ולא  -  לעולם אינו גולה

  שונא בנפסק אלא בנשמט.
הוא מעגילה שפעמים  - מחצלו

שטחין במחצלים שהוא כלי 
מנות של בונים ובלע"ז או

  טרואיל"ה.
הכי גרסי' נשמט אנשמט לא 
קשיא הא באוהב הא בשונא נפסק 
 אנפסק לא קשיא הא רבי והא רבנן

הא דקתני נשמט גולה באוהב  -
דלא חשיד דעביד מדעת ודקתני 
נשמט אינו גולה בשונא כדקתני 
בהדיא בברייתא יש שונא שאינו 
גולה ומפרש מילתיה נשמט אינו 

  גולה.
נפסק אנפסק לא קשיא הא רבי 

הא דקתני נפסק גולה  - והא רבנן
אפי' בשונא וכל שכן באוהב רבנן 
ואליבא דר' שמעון הוא דאמר 
נשמט הברזל מקתו והרג גולה 
ונפסק החבל דומיא דנשמט הברזל 
מקתו היא שנשאר האגד בידו והא 
דקתני נפסק אינו גולה רבי היא 
דאמר נשמט הברזל מקתו אינו 

והוא הדין לחבל הנפסק עד  גולה
שישמט מחצלו מידו שאין נשאר 
בידו כלום דומיא דמן העץ 
המתבקע ולרבי אליבא דר' שמעון 
אין לך שונא גולה כך מצאתי 
גירסא בתשובות הגאונים וכן עיקר 
וגירסת הספרים משובשת היא 
וטעו לדמות נשמט החבל לנשמט 
הברזל ואי אפשר להעמידה ולפרש 

קשיא הא באוהב  נפסק אנפסק לא
הא בשונא דהא על כרחך הא דתני 
נפסק גולה בשונא מפורשת והיאך 
תאמר הא דתני נפסק אינו גולה 
באוהב השתא בשונא גולה באוהב 
לא כל שכן וכי יש לך לומר שגולה 
בשונא ואינו גולה באוהב ועוד 
נשמט אנשמט לא קשי' הא רבי 
והא רבנן היאך תאמר הא דתני 

רבי היא דאמר נשמט אינו גולה 
נשמט אינו גולה אפי' באוהב אם כן 
אין הטעם מפני שיכול לומר לדעת 

  נהרג ור' שמעון תלי טעמא בהכי.
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ָנה    ִמׁשְ

   ?ְלֵהיָכן ּגֹוִלין
  .ְלָעֵרי ִמְקָלט

ן ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ לֹׁש ׁשֶ ַנַעןוּ  ,ְלׁשָ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ לֹׁש ׁשֶ   ;ְלׁשָ
ֱאַמר ּנֶ נּו ֵמֵעֶבר ַליַּ ": ׁשֶ ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ןֶאת ׁשְ    ,ְרּדֵ

נָ  ֶאֶרץ ּכְ נּו ּבְ ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ְהֶייָנה ַעןְוֶאת ׁשְ   .), יד(במדבר לה "ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ
  

ּלֹא ִנְבֲחרוּ  ָרֵאל ַעד ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ לֹׁש ׁשֶ   ,ׁשָ
לֹׁש ׁשֶ  ן קֹוְלטֹותלֹא ָהיּו ׁשָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ   ;ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ְהֶיינָ " :ׁשֶ ׁש ָעֵרי ִמְקָלט ּתִ ְהיוּ  - ), יג(במדבר לה 84"הׁשֵ ּיִ ַאַחתַעד ׁשֶ ן קֹוְלטֹות ּכְ תָּ ׁשְ   . ׁשֶ
  

ונוֹ  ָרִכים ִמּזֹו ָלזוֹ ּוְמֻכּוָ   ,ת ָלֶהן ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ֶרךְ " :ׁשֶ ִכין ְלָך ַהּדֶ ּתָ  ,ּתָ ׁשְ ּלַ ר ַיְנִחיְלָך ה ְוׁשִ בּול ַאְרְצָך ֲאׁשֶ    ,ֱאלֶֹהיךָ  'ֶאת ּגְ

ל רֵֹצַח  ה ּכָ ּמָ   .), ג(דברים יט "ְוָהָיה ָלנּוס ׁשָ
  

ֵני  ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםּומֹוְסִרין ָלֶהן ׁשְ א ַיַהְרֶג  ,תַּ ּמָ ֶרךְ נּ ׁשֶ ּדֶ    ;ּו ּבַ
רּו ֵאָליו   .ִויַדּבְ

י ֵמִאיר     :אֹוֵמרַרּבִ
ר  85ףַא    ,ַעל ְיֵדי ַעְצמוֹ הּוא ְמַדּבֵ

ֱאַמר ּנֶ ַבר ָהרֹוֵצַח " :ׁשֶ   .), ד(דברים יט 86"ְוֶזה ּדְ

 
ַרּבִ  י יֹוֵסי ּבְ   :ֵמראוֹ י ְיהּוָדה ַרּבִ

ה ִחּלָ תְּ יִמין ְלָעֵרי ִמְקָלט -יד ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמזִ  ףּבַ   ,ַמְקּדִ
ין וּ  םׁשֹוְל ֵבית ּדִ ָ   :ִחין ּוְמִביִאין אֹותֹו ִמׁשּ

יב ִמיָתה ּבְ  ְתַחּיֵ ּנִ יןִמי ׁשֶ   ,ֲהָרגּוהוּ  - ֵבית ּדִ
יב ִמיָתה  ּלֹא ִנְתַחּיֵ ָטרּוהוּ  -ְוׁשֶ   ,ּפְ

נִּ  לּות ִמי ׁשֶ יב ּגָ   ,ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ִלְמקֹומוֹ  -ְתַחּיֵ
ֱאַמר  ּנֶ יבּו אֹותֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטוֹ "ׁשֶ   .), כה(במדבר לה 87ְוגֹו' "ְוֵהׁשִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
לֹׁש ָע " ןׁשָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ה ּבְ יל מֹׁשֶ ֶא ן ִהְבּדִ ּוְכֶנְגּדָ  ,ִרים ִהְבּדִ ַע ּבְ ַנַעןיל ְיהֹוׁשֻ   .ֶרץ ּכְ

ונֹות ָהיוּ  י ׁשּור ,ּוְמֻכּוָ תֵּ ִמין ׁשְ ֶרםּכְ ּכֶ ּבַ   :ֹות ׁשֶ
יהּוָדה ר ,ֶחְברֹון ּבִ ְדּבָ ּמִ ֶצר ּבַ ֶנֶגד ּבֶ   ;ּכְ

ַהר ֶאְפַרִיםׁשְ  ִגְלָעד ,ֶכם ּבְ ֶנֶגד ָרמֹות ּבַ   ;ּכְ
ִליֶקֶד  ַהר ַנְפתָּ ן ,ׁש ּבְ ׁשָ ּבָ ֶנֶגד ּגֹוָלן ּבַ   .ּכְ

 
ּתָ " ׁשְ ּלַ ין - ), גרים יט(דב "ְוׁשִ ׁשִ הּו ְמׁשּוּלָ ּיְ   :ׁשֶ

רֹום ְלֶחְברֹון ֵהא ִמּדָ ּיְ ֶכם ,ׁשֶ ֵמֶחְברֹון ִלׁשְ   ;ּכְ
ֶכם ְלֶקֶד  ,ֶכםׁשְ ּוֵמֶחְברֹון ִל  ְ ִמׁשּ   ;ׁש ּכְ
ֶכם ְל  ְ ֶד ִמ ׁש ּכְ ֶקֶד ּוִמׁשּ   .פֹוןּצָ ַל ׁש ּקֶ

  
ָלת?! ָרֵאל ּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָלת, ּבְ ן ּתְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ   ּבְ

  
  ֵיי:ַאּבַ ֲאַמר 

ִכיֵחי רֹוְצִחים, ִגְלָעד ׁשְ   ּבַ
ְכִתיב   אי,  ְלָעד ִקְרַית ּפֲֹעֵלי ָאֶון" :ּדִ םוּ ֲעק ,ּגִ ה ִמּדָ   .), ח(הושע ו "ּבָ

  
ם"ַמאי  ה ִמּדָ    ?"ֲעקּוּבָ

                                                             

ְהֶייָנה ָלֶכם 84 ׁש ָעֵרי ִמְקָלט תִּ נּו ׁשֵ תֵּ ר תִּ   ְוֶהָעִרים ֲאׁשֶ
  גירסת הרמב"ם והרע"ב (עיין בתוי"ט): ללא "אף". 85
בַ  86 ְלׁשֹםְוֶזה ּדְ מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמתְּ ה ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ר ַיּכֶ ה ָוָחי ֲאׁשֶ ּמָ ר ָינּוס ׁשָ   ר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ
ה ְוָיׁשַ  87 ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ּה ְוִהּצִ ֶמן ב ּבָ ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ

  ַהּקֶֹדׁש 

  רש"י
  מתני'.

 - עד שלא נבחרו שלש שבארץ כנען
היינו כל ארבע עשרה שכבשו 

  וחלקו ואח"כ הבדילן יהושע.
שהבדיל משה בעבר  - לא היו שלש

  הירדן קולטות.
ואל הדם אל ג - וידברו אליו

ואומרין לו אל תנהג בו מנהג שופכי 
  דמים בשגגה בא מעשה לידו.

כלומר תחלת משפט כל  - בתחלה
הרוצחים ואפילו מזידין ויליף 
טעמא בסיפרא דבי רב מוארב לו 

  וגו' ונס אל אחת וגו'.
  
  

  גמ'.
אלו נגד אלו בשתי  -  היו ומכוונות

  שורות כמו שתי שורות שבכרם.
וגו' שיהו ושלשת את גבול ארצך 

כלומר שמתחלקת  - משולשות
הארץ חלקות רחבה של ארץ 
ישראל לארבעת רבעים כמו 
שמפרש והולך שיהא מדרומה 
שבארץ ישראל לחברון כמחברון 

  לשכם כו'.
בתמיה  - בעבר הירדן תלת כו'

בנחלת שני שבטים שלש כמו 
  בנחלת עשרה שבטים.

שהיא בעבר הירדן שכיחי  - בגלעד
  רוצחים.

 



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

58

  
י ָאַמר   ֶאְלָעָזר: ַרּבִ

ָהיּו עֹוְקִבין ַלֲהרֹוג ְנָפׁשֹות.   ׁשֶ
  

יָס  יָסא ּוֵמַהאי ּגִ ָנא ֵמַהאי ּגִ ְמַרֲחֵקי,ּוַמאי ׁשְ   א ּדִ
ְמָקְרֵבי?  ָנא ְמִציָעֵאי ּדִ   ּוַמאי ׁשְ

  
ֵיי:ֲאַמר    ַאּבַ

ִכיֵחי רֹוְצִחים, ֶכם ַנִמי ׁשְ ׁשְ   ּבִ
ְכִתיב:  דּוִדים"ּדִ י ִאיׁש ּגְ חוּ  ,ר ּכֲֹהִניםֶחבֶ  ,ּוְכַחּכֵ ֶרְך ְיַרּצְ ְכָמה ּדֶ ה ָעׂשוּ  ׁשֶ י ִזּמָ   .), ט(הושע ו "ּכִ

  
  ?"ֶחֶבר ּכֲֹהִנים"ַמאי 

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    :ַרּבִ

ִרין ַלֲהרֹוג ְנָפׁשֹות, ָהיּו ִמְתַחּבְ   ׁשֶ
ָרנֹות. ֵבית ַהּגְ רּומֹות ּבְ ִרין ַלְחלֹוק ּתְ ְתַחּבְ ּמִ לּו, ׁשֶ ּכֲֹהִנים ַהּלָ   ּכַ

  
  

א?    ְותּו ֵליּכָ
ִתיב:  ִים ִעיר"ְוָהא ּכְ ּתַ ִעים ּוׁשְ נּו ַאְרּבָ ּתְ   !), ו(במדבר לה 88"ַוֲעֵליֶהם ּתִ

  
ֵיי: ָאַמר   ַאּבַ

לּו  ּלֹא ְלַדַעת; -ַהּלָ ין ׁשֶ ין ְלַדַעת ּבֵ   קֹוְלטֹות ּבֵ
לּו  ּלֹא ְלַדַעת ֵאיָנן קֹוְלטֹות. -ַהּלָ   ְלַדַעת קֹוְלטֹות, ׁשֶ

  
  

  ?!89ִעיר ִמְקָלט ֲהַואי -ְוֶחְברֹון 
ִתיב:  נּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹוןיִּ וַ "ְוָהּכְ בֶּ  ,ּתְ ר ּדִ ֲאׁשֶ הּכַ   !)כ ,(שופטים א 90"ר מֹׁשֶ

  
ֵיי:ֲאַמר    ַאּבַ

ְרָווָדָהא;   ּפַ
ְכִתיב:  ֵדה ָהִעיר ְוֶאת ְוֶאת"ּדִ ן ,ֲחֵצֶריהָ  ׂשְ ה ָנְתנּו ְלָכֵלב ּבֶ   .), יב(יהושע כא 91"ְיֻפּנֶ

  
   ?ִעיר ִמְקָלט ֲהַואי - ֶקֶדׁש וְ 

ִתיב:   ְוָהּכְ
ים ֵצר ,ְוָעֵרי ִמְבָצר" ּדִ ֶרת  ,ַהּצִ ת ְוִכּנָ ת ַרּקַ    ;)לז-, לה(יהושע יט 92"ֶאְדֶרִעי ְוֵעין ָחצֹורְוֶקֶדׁש וְ  ...ְוַחּמַ

  ְוַתְנָיא:
לוּ ָעִרים "   - ַהּלָ

ין אֹוָתן דֹוִליםלֹא ִטיִרין ְקַטנִּ  ,ֵאין עֹוׂשִ ים ּגְ ַרּכִ   ,ים ְולֹא ּכְ
ינֹוִנּיֹות א ֲעָיירֹות ּבֵ   !"ֶאּלָ

  
  :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

י ֶקֶדׁש ֲהַואי. ְרּתֵ   ּתַ
  

יֲאַמר    :ַרב ַאׁשִ
גֹון ְס  ְסִליקּום.ּכְ ָרא ּדִ   ִליקּום ְוַאּקְ

  

                                                             

תְּ  88 ה ָהרֵֹצַח ַוֲעֵליֶהם תִּ ּמָ נּו ָלֻנס ׁשָ תְּ ר תִּ ְקָלט ֲאׁשֶ ׁש ָעֵרי ַהּמִ ם ֵאת ׁשֵ נּו ַלְלִוּיִ תְּ ר תִּ ִים ִעירְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ תַּ ִעים ּוׁשְ   נּו ַאְרּבָ
  א.הוּ כך במסורת הש"ס. בדפוס:  89
ֵני ָהֲעָנק 90 ה ּבְ לֹׁשָ ם ֶאת ׁשְ ָ ה ַוּיֹוֶרׁש ִמׁשּ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ נּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון ּכַ תְּ   ַוּיִ
תוֹ  91 ֲאֻחּזָ ה ּבַ ן ְיֻפּנֶ ֵדה ָהִעיר ְוֶאת ֲחֵצֶריָה ָנְתנּו ְלָכֵלב ּבֶ   ְוֶאת ׂשְ
ֶרת להלהלהלה 92 ת ְוִכּנָ ת ַרּקַ ים ֵצר ְוַחּמַ ּדִ   ְוֶקֶדׁש ְוֶאְדֶרִעי ְוֵעין ָחצֹור	לזלזלזלז. ַוֲאָדָמה ְוָהָרָמה ְוָחצֹור	לולולולו. ְוָעֵרי ִמְבָצר ַהּצִ

  רש"י
  אורבין. - עוקבין

 מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי
חברון וקדש רחוקות מגבולי  -

הארץ שני רביעי הארץ וההורג 
  בסוף הגבול צריך לנוס רביע הארץ.

ההורג בין  - ומ"ש מציעאי דמקרבי
חברון לשכם ובין שכם לקדש קרוב 

  למקלט מיכן ומיכן.
בין  -  בין לדעת בין שלא לדעת

שלא] שברח שם לדעת קליטה בין [
ברח שם (שלא) לדעת [קליטה] 

  שלא היה יודע שהיא קולטת.
כפרים וחצרים  - פרוודהא

הסמוכות לה ונקראות על שמה 
  נתנו לכלב.
כרכים גדולים שהיו  - וערי מבצר

  בנחלת נפתלי הצדים צר וגו'.
  ערי מקלט. - ערים הללו

לפי שאין מזונות  - טירין קטנים
  מצויין שם.

הכל ש -לא כרכים גדולים ו
נקבצים שם תמיד ויהא רגל גואל 

  הדם מצויה שם ויארוב לו.
עיר מבצר ויש כפר  -  כגון סליקום

סמוך הנקרא אקרא דסליקום כך 
קדש העיר מבצר ועיר בינוני 

 סמוכה לה הנקראת על שמה.
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        י, אי, אי, אי, א . 18
  ּגּוָפא:

לּו "   -ָעִרים ַהּלָ
ין אֹוָתן    ,יםלֹא ִטיִרין ְקַטנִּ   :ֵאין עֹוׂשִ

דֹוִלים ין ּגְ ַרּכִ   ,ְולֹא ּכְ
ינֹוִנּיֹות א ֲעָיירֹות ּבֵ   .ֶאּלָ

יִבי ְמקֹום ַמִיםְוֵאין מֹוׁשִ א ּבִ   ;ן אֹוָתן ֶאּלָ
ם ַמִים   .ִאין ָלֶהם ַמִיםְמִבי ,ְוִאם ֵאין ׁשָ

א ּבִ  יִבין אֹוָתן ֶאּלָ ָווִקיםְמ ְוֵאין מֹוׁשִ   ,קֹום ׁשְ
א ּבִ  יִבין אֹוָתן ֶאּלָ    ;קֹום אּוְכלּוִסיןְמ ְוֵאין מֹוׁשִ

  ,מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן -ִנְתַמֲעטּו אּוְכלּוֵסיֶהן 
ּיּוֵריֶהן  ָרֵא  ,ֲהִניםְמִביִאין ָלֶהם ּכֹ -ִנְתַמֲעטּו ּדִ ם ְוִיׂשְ   .ִליםְלִוּיִ

  
ֶהן ֵלי ַזִיין   :ְוֵאין מֹוְכִרין ּבָ    ,לֹא ּכְ

ֵל    ;י ְמצּוָדהְולֹא ּכְ
ְבֵרי  י ְנֶחְמָיה.ּדִ   ַרּבִ

יִרין ַוֲחָכִמים   .ַמתִּ
ִוין תֹוָכן ְמצּודֹות  :ְוׁשָ ֵאין ּפֹוְרִסין ּבְ   , ׁשֶ

יִלין ְלתֹוָכן ֲחָבִלים   ,ְוֵאין ַמְפׁשִ
ֵהא ֶרֶגל ּגֹוֵאל ַהּדָ  ּלֹא תְּ ֵדי ׁשֶ םּכְ   ."ם ְמצּוָיה ׁשָ

  
י   ִיְצָחק: ָאַמר ַרּבִ

  ַמאי ְקָרא?
  ,), מב(דברים ד 93"יָח ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל וָ "

ֶתֱהֵוי ֵליּה ַחּיּוָתא.   ָעֵביד ֵליּה ִמיִדי ּדְ
  

                                                             
ְלׁשֹם ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן  93 מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמתְּ ר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ה רֹוֵצַח ֲאׁשֶ ּמָ   ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחיָלֻנס ׁשָ

  רש"י
כשנפלו בגורל  - ואם אין שם מים

בימי יהושע ללוים הביאו להם 
אמות מים אחרי כן מן הנהרות 

  ם.הרחוקי
שימצאו מזונות  - במקום שווקים

  לקנות.
שיהו כפרים  - במקום אוכלוסין

ויישוב סמוכים להם שלא יבואו 
  גואלי הדם מרובים על העיר בחיל.

שלא יקנה גואל הדם שם  - כלי זיין
זיין ויהרוג שאם יביא כלי זיין 

  ממקומו ירגישו בו.
אף בהם הורגין  - וכלי מצודה

  חיות.
ן להו לרוצחין דמתקנינ - מאי קרא

  דבר שצריכין לו.
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ָנא:   ּתָ

ָלה " ּגָ ְלִמיד ׁשֶ   ;ַמְגִלין ַרּבֹו ִעּמוֹ  -תַּ

ֱאַמר ּנֶ    .")מב ,(דברים ד 94"יָוָח " :ׁשֶ
  

ֶתֱהֵוי ֵליּה ַחּיּוָתא.   ָעֵביד ֵליּה ִמיִדי ּדְ
  

י ְזִעיָראָאַמר    :ַרּבִ
ֵאינֹו ָהגּון. ֶנה ָאָדם ְלַתְלִמיד ׁשֶ ּלֹא ִיׁשְ אן, ׁשֶ   ִמּכָ

  
  

י   :יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ
ָלה  ּגָ יָבתֹו ִעּמֹו. -ָהַרב ׁשֶ   ַמְגִלין ְיׁשִ

  
  ִאיִני?!

י   :יֹוָחָנן ְוָהא ָאַמר ַרּבִ
ֵהן קֹוְלִטין?ִמנַּ    ִין ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ר"ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֶצר ּבַ ְתֵריּה , ), מג(דברים ד 95'ְוגו "ֶאת ּבֶ   !), מד(דברים ד 97"ְוזֹאת ַהּתֹוָרה" 96ּוְכִתיב ּבַ
  

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
ּה, -ָהא  ָעֵסיק ּבָ ָנא ּדְ ִעיּדָ   ּבְ
ּה. -ָהא  ָלא ָעֵסיק ּבָ ָנא ּדְ ִעיּדָ   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא: ְוִאי   ּבָ

  ?"ְלִטיןקוֹ "ַמאי 
ֶות. ְלַאְך ַהּמָ   ִמּמַ

  
י ָהא ּדְ  א ּכִ ֵבי ַרב, ַרב ִחְסּדָ   ֲהָוה ָיֵתיב ְוָגֵריס ּבְ

מֹוָתא ַמְלֲאָכא ּדְ ִליָחא ּדְ יּה, 98ְוָלא ֲהָוה ָקא ָיכֹול ׁשְ   ְלִמיְקַרב ְלַגּבֵ
יְרָסא. ֵתיק ּפּוֵמיּה ִמּגִ ָלא ֲהָוה ׁשְ   ּדְ

ֵבי ַרב, ְסִליק ִויֵתיב   ַאַאְרָזא ּדְ
ֵתיק, ְוָיִכיל ֵליּה. ַקע ַאְרָזא, ּוׁשְ   ּפָ

  

  

  

                                                             

ר ִיְר  94 ה רֹוֵצַח ֲאׁשֶ ּמָ ְלׁשֹם ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחיָלֻנס ׁשָ מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמתְּ   ַצח ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ
95  ִ ן ַלְמַנׁשּ ׁשָ ּבָ ִדי ְוֶאת ּגֹוָלן ּבַ ְלָעד ַלּגָ ּגִ יׁשֹר ָלראּוֵבִני ְוֶאת ָראמֹת ּבַ ֶאֶרץ ַהּמִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ֶצר ּבַ  יֶאת ּבֶ
  ס בסוגרים מרובעותכך נוסף בדפו 96
ָרֵאל 97 ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ  ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

  כך נוסף בדפוס בסוגרים מרובעות 98

  רש"י
שלא יביאוהו  - הגון לתלמיד שאינו

עונותיו לידי הריגה בשוגג ויגלה 
דאמרי' לקמן /מכות דף י'/ (עמוד 

  ב) שאינו מצוי אלא ברשעים.
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        י, אי, אי, אי, א . 20
י ר ֲחִניָלאי ָאַמר ַרּבִ ְנחּום ּבַ   :ּתַ

ה? ִחּלָ ָלה ּתְ ַהּצָ נֹות ּבַ ָכה ְראּוֵבן ִליּמָ ֵני ַמה ּזָ   ִמּפְ
ה, ִחּלָ ָלה ּתְ ַהּצָ ַתח ּבְ הּוא ּפָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ֱאַמר  ּנֶ ַמע ְראּובֵ "ׁשֶ ׁשְ ָדם ,ןַוּיִ יֵלהּו ִמּיָ ּצִ    .), כא(בראשית לז 99"ַוּיַ

  
ַרׁש  ְמָלאיּדָ י ׂשִ   :ַרּבִ

ְכִתיב:   ַמאי ּדִ
לֹׁש " ה ׁשָ יל מֹׁשֶ ן ִמְזְר , ָעִרים ָאז ַיְבּדִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ   ?), מא(דברים ד 100"ֶמׁש ָחה ׁשָ ּבְ

ֶמׁש ַלרֹוְצִחי ה: ַהְזַרח ׁשֶ רּוְך הּוא ְלמֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ם.ָאַמר לֹו ַהּקָ
  

ָאְמֵרי: א ּדְ   ִאיּכָ
ֶמׁש ַלרֹוְצִחים.   ֲאַמר ֵליּה: ִהְזַרְחּתָ ׁשֶ

  
ַרׁש  י ִסיָמאיּדָ   :ַרּבִ

ְכִתיב:   ַמאי ּדִ
ֶסף" ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ ָהמֹון לֹא ְתבּוָאה ,אֵֹהב ּכֶ   ?), ט(קהלת ה 101"ּוִמי אֵֹהב ּבֶ

 
ֶסף" ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ   .), ט(קהלת ה "אֹוֵהב ּכֶ

ינּו,ֶזה מֹׁשֶ    ה ַרּבֵ
ַנַען; ֶאֶרץ ּכְ לֹׁש ּבְ ּלֹא ִנְבֲחרּו ׁשָ ן קֹוְלטֹות, ַעד ׁשֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ לֹׁש ָעִרים ׁשֶ ֵאין ׁשָ ָהָיה יֹוֵדַע, ׁשֶ   ׁשֶ

ָאה ְלָיִדי  ּבָ ה. -ְוָאַמר: ִמְצָוה ׁשֶ יֶמּנָ   ֲאַקּיְ
 
ָהמֹון לֹא ְתבּוָאה"   .), ט(קהלת ה "ּוִמי אֵֹהב ּבֶ

ָהמֹון?ְלִמי ָנֶאה לְ  ד ּבֶ   ַלּמֵ
ּלֹו. בּוָאה ׁשֶ ל ּתְ ּכָ   ִמי ׁשֶ

 
ָאַמר  יְוַהְיינּו ּדַ   ֶאְלָעָזר: ַרּבִ
ְכִתיב:  בּורֹות ה'"ַמאי ּדִ ל ּגְ תוֹ  ,ִמי ְיַמּלֵ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ   ?), ב(תהילים קו "ַיׁשְ

ל בּורֹות ה'? 102ְלִמי ָנֶאה ְלַמּלֵ   ּגְ
ִהלָּ  ל ּתְ ִמיַע ּכָ כֹול ְלַהׁשְ ּיָ   תֹו.ִמי ׁשֶ

  
ָנן, וְ  יָמא ַרּבָ ר ָמִרי, ְוִאיּתֵ ה ּבַ   ָאַמר:ַרּבָ
ָהמֹון"   -" ְתבּוָאה 103לוֹ  ,ִמי אֹוֵהב ּבֶ

ָהמֹון  ד ּבֶ ַלּמֵ ל ָהאֹוֵהב ַלּמְ בּוָאה. -ּכָ   לֹו ּתְ
ָנן ֵעיַנְייהּו, ּבְ  יּה ַרּבָ הְיַהבּו ּבֵ ַרּבָ ֵריּה ּדְ   .ָרָבא ּבְ

  
  )סימן אשי ללמוד רבינא ללמד(
  

  ָאַמר:י ַרב ַאׁשִ 
ָהמֹון  ל ָהאֹוֵהב ִלְלמֹוד ּבֶ   לֹו ְתבּוָאה. -ּכָ

  
י ָאַמר ַרּבִ י ֲחִניָנא: ְוַהְיינּו ּדַ ַרּבִ   יֹוֵסי ּבְ

ְכִתיב:  ים ְונָֹאלוּ "ַמאי ּדִ ּדִ   ?), לו(ירמיהו נ 104"ֶחֶרב ֶאל ַהּבַ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ל ּתַ אֵרי ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ   ֶחֶרב ַעל ַצּוְ

ִבין וְ  ּיֹוׁשְ ַבד.ׁשֶ ד ּבְ ּתֹוָרה ּבַ   עֹוְסִקין ּבַ
ין; ׁשִ ּפְ ּטַ ּמִ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ִתיב ָהָכא:  ר נֹוַאְלנוּ "ּוְכִתיב ָהָתם:  ,"ְונָֹאלוּ "ּכְ   .), יא(במדבר יב 105"ֲאׁשֶ

                                                             

ּנּו ָנֶפׁש  99 ָדם ַוּיֹאֶמר לֹא ַנּכֶ ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ   ַוּיִ
  שמש]כך נוסף בדפוס:[ 100
ֶסף ּוִמי אֹ  101 ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ ם ֶזה ָהֶבלאֵֹהב ּכֶ ָהמֹון לֹא ְתבּוָאה ּגַ   ֵהב ּבֶ
ד כך תוקן בדפוס. בדפוס: 102   .ְלַלּמֵ
  .לֹא כך בספרים. בכתוב: 103
ּבֹוֶריָה ָוָחּתוּ  104 ים ְוֹנָאלּו ֶחֶרב ֶאל ּגִ ּדִ   ֶחֶרב ֶאל ַהּבַ
ר נֹוַאלְ  105 את ֲאׁשֶ ת ָעֵלינּו ַחּטָ י ֲאדִֹני ַאל ָנא ָתׁשֵ ה ּבִ ר ָחָטאנוּ ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל מֹׁשֶ   נּו ַוֲאׁשֶ

  רש"י
שפתח  - לימנות בהצלה תחלה

  הכתוב בו בערי מקלט תחלה.
להכין להם  - הזרח שמש לרוצחים

  יל.חיותם כגון הנך מילי דלע
בהבדלה  - הזרחת שמש לרוצחים

  זו ויפה עשית.
  לדרוש ברבים. -  ללמד בהמון

שבקי במקרא  -  שכל תבואה שלו
  בִמְׁשָנה ובהלכות ובאגדות.

ורבנן ואיתימא רב מרי אמרי מי 
אוהב בהמון וגו' האוהב ת"ח לו 

התורה מחזרת עליו ועל  - תבואה
זרעו כדאמרינן בעלמא (שבת דף 

ים רבנן הויין כג:) האי מאן דרח
  ליה בנין רבנן.

שהיה  - [יהבו רבנן עינייהו ברבה
אוהב תלמידי חכמים ביותר והיו 

  לו בנים ת"ח].
בדרב אשי גרסי'  -  רב אשי אמר כו'

  ללמוד בדרבינא גרסי' ללמד.
  עם חברים רבים. - ללמוד בהמון
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חֹוְטִאין;  א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ָחָטאנוּ "ׁשֶ   ."ַוֲאׁשֶ

ֵעית ֵאיָמא, ֵמָהָכא:  ֵרי צַֹעןנוֹ "ְוִאיּבָ   .), יג(ישעיהו יט 106"ֲאלּו ׁשָ
  

  ָאַמר:ָרִביָנא 
ָהמֹון  ד ּבֶ ל ָהאֹוֵהב ְלַלּמֵ   לֹו ְתבּוָאה. - ּכָ

  
ָאַמר  יְוַהְיינּו ּדְ   :ַרּבִ

י ֵמַרּבֹוַתי" ה ּתֹוָרה ָלַמְדתִּ    ,ַהְרּבֵ
   ,ּוֵמֲחֵביַרי יֹוֵתר ֵמֶהם

ן ְלִמיַדי יֹוֵתר ִמּכּוּלָ   .ּוִמתַּ
  

י ן ֵלִויְיה ָאַמר ַרּבִ ַע ּבֶ   :ֹוׁשֻ
ְכִתיב:  ָעַרִיְך עְֹמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו "ַמאי ּדִ ׁשְ   ?), ב(תהילים קכב "םיִ ְירּוָשלַ ּבִ

ְלָחָמה? ּמִ ַעְמדּו ּבַ ּיַ ַרם ְלַרְגֵלינּו ׁשֶ   ִמי ּגָ
ּתֹוָרה.  ָהיּו עֹוְסִקים ּבַ ֲעֵרי ְירּוָשַלִים, ׁשֶ   ׁשַ

  
י ן ֵלִוי ַוָאַמר ַרּבִ ַע ּבֶ   :ְיהֹוׁשֻ

ְכִתיב:   ַמאי ּדִ
ֲעלֹות ְלָדִוד" יר ַהּמַ ית ה' ֵנֵלךְ , ׁשִ אְֹמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ   ?), א(תהילים קכב "ׂשָ

רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר ּדָ
ל עֹוָלם!   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָהיּו אֹוְמִרים: ֵני ָאָדם ׁשֶ י ּבְ ַמְעּתִ   ׁשָ
ִחיָרה, ְוַנֲעֶלה ָלֶרֶגל!' 'ָמַתי ָימּות ָזֵקן ֶזה, ְוָיבֹא ׁשְ  ית ַהּבְ נֹו, ְוִיְבֶנה ּבֵ   - לֹמֹה ּבְ

י. ַמְחּתִ   ְוׂשָ
רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ֲחֵצֶריָך ֵמָא " י טֹוב יֹום ּבַ   -) , יא(תהילים פד 107"ֶלףּכִ

ּתֹוָרה ְלָפַני, ה עֹוֵסק ּבַ ַאּתָ   טֹוב ִלי יֹום ֶאָחד ׁשֶ
ָעִתיד ַח. ֵמֶאֶלף עֹולֹות ׁשֶ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְנָך ְלַהְקִריב ְלָפַני ַעל ּגַ לֹמֹה ּבִ   ׁשְ

  
  

                                                             

ָבֶטיָה  106 ת ׁשְ ּנַ ֵרי ֹנף ִהְתעּו ֶאת ִמְצַרִים ּפִ אּו ׂשָ ְ ֵרי צַֹען ִנׁשּ   נֹוֲאלּו ׂשָ
ע 107 ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ֵבית ֱאלַֹהי ִמּדּור ּבְ י ִהְסּתֹוֵפף ּבְ ַחְרתִּ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ּבָ י טֹוב יֹום ּבַ   ּכִ

  רש"י
נשאו שרי נוף,  - נואלו שרי צוען

  אלמא הנואל נשא לחטוא.
  מרבה תלמידים. -  ללמד בהמון

לפי שעל ידיהם ירבה  - לו תבואה
הפלפול ונותן לב לתרץ 

  קושיותיהם.
  בשביל שעריך. - בשעריך

מקרא כתוב אלף  - מאלף עולות כו'
עולות יעלה שלמה וגו' (מלכים א 

  ג).
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ָרִכים" ונֹות ָלֶהם ּדְ  .ְוכּו' "ּוְמֻכּוָ
  

ְנָיא:   ּתַ
י" ן ַיֲעקֹב ַרּבִ   :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ָרִכיםָהָיה  'ִמְקָלט'    ב י,  ת ּדְ ָרׁשַ תּוב ַעל ּפָ   ,ּכָ
יר ָהרֹוֵצַח      ּכִ ּיַ ֵדי ׁשֶ םוְ  ,ּכְ   ."ִיְפֶנה ְלׁשָ

  
ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ

  ַמאי ְקָרא?
ֶרךְ " ִכין ְלָך ַהּדֶ ה ְלךָ  -) , ג(דברים יט 108"ּתָ ֶרְך. 109ֲעׂשֵ   ֲהָכָנה ַלּדֶ
  

ר ֲחִניָנא ָתא, ֵמָהָכא:  ַרב ָחָמא ּבַ ְרׁשְ ְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ַלּה ּפִ   ּפָ
ר ה'" ן יֹוֶרה ַח  ,טֹוב ְוָיׁשָ ּדָ ּטָ ַעל ּכֵ   .), ח(תהילים כה "ֶרךְ ִאים ּבַ

  יֹוֶרה,  -ִאם ַלֲחָטִאים 
יִקים! -ַקל ָוחֹוֶמר  ּדִ   ַלּצַ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָתא, ֵמָהָכא:ַרּבִ ְרׁשְ ְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ַלּה ּפִ   ּפָ

ר לֹא ָצָדה" ה ְלָידוֹ  ,ַוֲאׁשֶ   ;), יג(שמות כא 110ְוגֹו' "ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ
ר יֹאַמר ְמ " ֲאׁשֶ ִעים ֵיֵצא ֶרׁשַ  ,ְדמֹוִניל ַהּקַ ׁשַ ּכַ   .), יד(שמואל א כד 111ְוגֹו' "עֵמְרׁשָ

ר? תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ   ּבַ
ֶפׁש: ָהְרגּו ֶאת ַהּנֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ׁשְ   ּבִ

ׁשֹוֵגג,  -ֶאָחד    ָהַרג ּבְ
ֵמִזיד; -ְוֶאָחד    ָהַרג ּבְ

  ֵאין ֵעִדים,  -ָלֶזה 
  ֵאין ֵעִדים. -ְוָלֶזה 

רוּ  דֹוׁש ּבָ ק ֶאָחד;ַהּקָ   ְך הּוא ַמְזִמיָנן ְלפּוְנּדָ
ֵמִזיד  ָהַרג ּבְ ם, -ֶזה ׁשֶ ַחת ַהּסּוּלָ ב ּתַ   יֹוׁשֵ

ׁשֹוֵגג  ָהַרג ּבְ ם, ְוָנַפל ָעָליו ַוֲהָרגֹו. -ְוֶזה ׁשֶ ּסּוּלָ   יֹוֵרד ּבַ
ֵמִזיד  ָהַרג ּבְ   ֶנֱהָרג, -ֶזה ׁשֶ

ׁשֹוֵגג  ָהַרג ּבְ   ּגֹוֶלה. -ְוֶזה ׁשֶ
  

ר ַר ֲאַמר  ה ּבַ   ַרב הּוָנא,ֲאַמר ב הּוָנא ַרּבָ
יַרב הּוָנא ְוָאְמֵרי ַלּה: ֲאַמר    :ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרּבִ

תּוִבים: ִביִאים ּוִמן ַהּכְ   ִמן ַהּתֹוָרה ּוִמן ַהּנְ
ָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך  ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ּה מֹוִליִכין אֹותֹו. -ּבַ   ּבָ

  -ִמן ַהּתֹוָרה 
ְכִתיב:  ֶהם"ּדִ   ,), יבכב(במדבר  112"לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ
ם"ּוְכִתיב:    .), כ(במדבר כב 113"קּום ֵלְך ִאּתָ

ִביִאים    - ִמן ַהּנְ
ְכִתיב:  ְדָך ְלהֹוִעיל"ּדִ ֶדֶרךְ ַמְדִריכְ  ,ֲאִני ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַלּמֶ ֵלךְ  ָך ּבְ   .), יז(ישעיהו מח 114"ּתֵ

תּוִבים     -ִמן ַהּכְ
ְכִתיב:    .), לד(משלי ג "ןן ֵח ְוַלֲעָנִוים ִיּתֶ  ,ִצים הּוא ָיִליץלֵּ ִאם לַ "ּדִ

  
  

                                                             

תָּ ֶאת 108 ׁשְ ּלַ ֶרְך ְוׁשִ ִכין ְלָך ַהּדֶ ל רֵֹצַח  תָּ ה ּכָ ּמָ ר ַיְנִחיְלָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ׁשָ בּול ַאְרְצָך ֲאׁשֶ   ּגְ
  . כך נוסף בדפוס בסוגרים מרובעות 109
ה 110 ּמָ ר ָינּוס ׁשָ י ְלָך ָמקֹום ֲאׁשֶ ְמתִּ ה ְלָידֹו ְוׂשַ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ   ַוֲאׁשֶ
ְדמֹנִ  111 ל ַהּקַ ר יֹאַמר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ךְ ּכַ ע ְוָיִדי לֹא ִתְהֶיה ּבָ ִעים ֵיֵצא ֶרׁשַ   י ֵמְרׁשָ
י ָברּוְך הּוא 112 ֶהם לֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעם ּכִ ְלָעם לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ   ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
ם ְוַא  113 ים קּום ֵלְך ִאתָּ אּו ָהֲאָנׁשִ ְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ִלְקרֹא ְלָך ּבָ בֹא ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ הַוּיָ ר ֵאֶליָך אֹתֹו ַתֲעׂשֶ ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ   ְך ֶאת ַהּדָ
ֶדֶרךְ . כך תוקן בדפוס 114 ֵלךְ  זוּ  ּבְ  .תֵּ

  רש"י
כשהיה רוצה  - פתח ליה פיתחא

לדרוש בפרשת רוצחים היה מתחיל 
  כן.

זהו שאמר  -  והאלהים אנה לידו
כתוב כאשר יאמר משל הקדמוני ה

מרשעים יצא רשע משל הקדמוני 
היא התורה שהיא משל הקב"ה 
שהוא קדמונו של עולם והיא 
אמרה מרשעים יצא רשע והיכן 
אמרה והאלהים אנה לידו והיאך 
הקב"ה ממציא מכשול לאדם 
לחטוא אלא ע"י שהיו שניהם 
רשעים ההורג והנהרג ההורג היה 

ר והוא לא חייב גלות ואין עד בדב
גלה והנהרג היה חייב מיתה ואין 
עד בדבר ולא נהרג לפיכך הקב"ה 

  מזמנן לפונדק אחד כו'.
והאלהים אנה  - במה הכתוב מדבר

  לידו.
ויש עדים ויגלה  - נופל עליו והורגו

  על כרחו.
בדרך אשר תבחר  -  בדרך תלך

  לילך.
  בא אדם להתחבר. - אם ללצים
  אין מעכבין בידו. -הוא יליץ 
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        י, בי, בי, בי, ב . 22
  :ַרב הּוָנאָאַמר 

ָלה ְלִעיר ִמְקָלט,  ּגָ   רֹוֵצַח ׁשֶ
ם ַוֲהָרגֹו  טּור. -ּוְמָצאֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ   ּפָ

  ָקָסַבר:
ט ָמֶות" ּפַ ְכִתיב. -) , ו(דברים יט 115"ְולֹו ֵאין ִמׁשְ ם הּוא ּדִ גֹוֵאל ַהּדָ   ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי:
ט ָמֶות"" ּפַ ר - "ְולֹו ֵאין ִמׁשְ תּוב ְמַדּבֵ רֹוֵצַח ַהּכָ   .ּבַ

ה אֹוֵמר ם אוֹ  ;רֹוֵצַח ּבַ  :ַאתָּ גֹוֵאל ַהּדָ א ּבְ   ?ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְלׁש ֵנא הּוא וֹ לֹא שׂ י "כִּ  :ּכְ מֹול ׁשִ   - ) , ו(דברים יט  116"םוֹ לֹו ִמּתְ

רּבַ  :ֱהֵוי אֹוֵמר תּוב ְמַדּבֵ   !"רֹוֵצַח ַהּכָ
  

י ַהאי תַּ  ֲאַמר, ּכִ א:הּוא ּדַ   ּנָ
ַתְנָיא:   ּדְ

ט ָמֶות"" ּפַ ג - ), ו(דברים יט "ְולֹו ֵאין ִמׁשְ רּבְ תּוב ְמַדּבֵ ם ַהּכָ   .ֹוֵאל ַהּדָ
ה אֹוֵמר ר :ַאתָּ תּוב ְמַדּבֵ ם ַהּכָ גֹוֵאל ַהּדָ רֹוֵצַח  ;ּבְ א ּבַ   ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ י לֹא שׂ " :ּכְ ְלׁש וֹ ּכִ מֹול ׁשִ   - ) , וים יט(דבר "םוֹ ֵנא הּוא לֹו ִמּתְ

  ;ֲהֵרי רֹוֵצַח ָאמּור
יםָהא ָמ  ט ָמֶות" :ה ֲאִני ְמַקּיֵ ּפַ   ?"ְולֹו ֵאין ִמׁשְ

ר - תּוב ְמַדּבֵ ם ַהּכָ גֹוֵאל ַהּדָ   ."ּבְ
  

ַנן:   ּתְ
ֵני " ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםמֹוְסִרין לֹו ׁשְ א ַיַהְרֶג  ,תַּ ּמָ ֶרךְ נּ ׁשֶ ּדֶ רּו ֵאָליו ;ּו ּבַ   ."ִויַדּבְ

ַמְתרוּ  יּה, ּדְ ַמאי ָלאו, ּדְ ר ַקְטָלא הּוא -ִאי ָקֵטיל  ּבֵ   !ּבַ
  

  ָלא.
ְנָיא: ְדּתַ   ּכִ

רּו ֵאָליו " ָבִרים ָהְראּוִים לוֹ  -ִויַדּבְ   .ּדְ
  :אֹוְמִרים לוֹ 

ִמיםַא ' ְנַהג ּבֹו ִמְנַהג ׁשֹוְפֵכי ּדָ ה ְל  ,ל תִּ א ַמֲעׂשֶ ָגָגה ּבָ ׁשְ   '.ָידוֹ ּבִ
י   :אֹוֵמרֵמִאיר  ַרּבִ

ר    ,ַעְצמוֹ  ַעל ְיֵדיהּוא ְמַדּבֵ
ֱאַמר ּנֶ ַבר ָהרֹוֵצַח " :ׁשֶ   .), ד(דברים יט 117"ְוֶזה ּדְ

ה :ָאְמרּו לוֹ  ִליחּות עֹוׂשָ ה ׁשְ   ."ַהְרּבֵ
  

                                                             

הּו ָנֶפׁש ְולֹו  115 ֶרְך ְוִהּכָ ה ַהּדֶ י ִיְרּבֶ יגֹו ּכִ ִ י ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהׂשּ ם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח ּכִ ן ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהּדָ י לֹא ׂשֹ ּפֶ ט ָמֶות ּכִ ּפַ ְלׁשֹוםֵאין ִמׁשְ מֹול ׁשִ   ֵנא הּוא לֹו ִמתְּ
ְלׁשוֹ "ְוהּוא לֹא ׂשוֹ : בדפוסכך במסורת הש"ס.  116 מֹול ׁשִ  .ם"ֵנא לֹו ִמתְּ

לְ  117 מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמתְּ ה ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ר ַיּכֶ ה ָוָחי ֲאׁשֶ ּמָ ר ָינּוס ׁשָ ַבר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ   ׁשֹםְוֶזה ּדְ

  רש"י
  בדרך בהליכתו. - ומצאו גואל הדם

וה"ק פן  - בגואל הדם הכתוב מדבר
ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח 
והשיגו והכהו נפש ולא יתיירא 
מב"ד כי לו אין משפט מות וסוף 
המקרא האומר כי לא שונא הוא 
וגו' מוסב על ראשו פן ירדוף גואל 
הדם אני אומר לך להכין לו הדרך 

הרגו כי לא שונא היה לו ולא 
  מדעת.

וה"ק פן  - ברוצח הכתוב מדבר
ירדוף והשיגו והכהו והוא לא היה 
ראוי למות כי לא שונא היה להרוג 

  ולא הרגו מדעת.
שאין לו  - הרי רוצח אמור כו'

משפט מות ולא היה צריך לכתוב 
  בשבילו ולו אין משפט מות.

דברים  - הרבה שליחות עושה
שאינן נעשים ע"י האדם נעשים 

  על ידי הרבה שלוחים. ומתקבלים
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        י, בי, בי, בי, ב . 23
  ָאַמר ָמר:

ה ְלָידוֹ " א ַמֲעׂשֶ ָגָגה ּבָ ׁשְ    ."ּבִ
  

יָטא! ׁשִ   ּפְ
ֵמִזיד  ִאי ּבְ לּות הּוא?!  -ּדְ ר ּגָ   ּבַ

  
  ִאין;

ְנָיא:   ְוָהא ּתַ
י יֹוֵסי ּבְ " י ְיהּוָדהַרּבִ   :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ִחּלָ תְּ יִמין ְלָעֵרי ִמְקָלט ,ידְוֶאָחד ֵמזִ  ,ֶאָחד ׁשֹוֵגג :ּבַ   ,ַמְקּדִ
יןוּ  םׁשֹוְל  ֵבית ּדִ ָ   :ִחין ּוְמִביִאין אֹוָתם ִמׁשּ

יב ִמיָתה  ְתַחּיֵ ּנִ   ,הוּ ֲהָרגוּ  -ִמי ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ   :ׁשֶ

ְלחּו ִזְקֵני" ָ וֹ ִעירֹו ְוָלְקחּו א ְוׁשָ ַיד גּ וֹ ְוָנְתנּו א, םתֹו ִמׁשּ ם וָ וֹ תֹו ּבְ   .)יב-, יא(דברים יט 118"ֵמתֵאל ַהּדָ

יב  ּלֹא ִנְתַחּיֵ ָטרּוהוּ  -ִמי ׁשֶ   ,ּפְ
ֱאַמר ּנֶ   :ׁשֶ

ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהר" ד גּ וֹ ְוִהּצִ םוֹ ֵצַח ִמּיַ   .), כה(במדבר לה 119"ֵאל ַהּדָ

לּות  יב ּגָ ְתַחּיֵ ּנִ    ,ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ִלְמקֹומוֹ  -ִמי ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ   :ׁשֶ

יבּו א" הוֹ ְוֵהׁשִ ּמָ ר ָנס ׁשָ   .), כה(במדבר לה "תֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ
י    :אֹוֵמרַרּבִ

  .ֵמַעְצָמן ֵהן ּגֹוִלין
ְסבּוִרין ֵהן   ;ֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד קֹוְלטֹותֶאָחד ׁש  :ּכִ

ׁשֹוֵגג  ,ְוֵהן ֵאיָנן יֹוְדִעין ּבְ    ,טֹותקֹוְל  -ׁשֶ
ֵמִזי   ".ֵאיָנן קֹוְלטֹות -ד ּבְ

  
  

                                                             

הּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאלְוִכי ִיְהיֶ  יאיאיאיא 118 ַיד 	יביביביב. ה ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהּכָ ם ְוָנְתנּו אֹתֹו ּבְ ָ ְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹתֹו ִמׁשּ ְוׁשָ
ם ָוֵמת   ּגֵֹאל ַהּדָ

ד ּגֵֹאל ַהּדָ  119 ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ח אֹתְוִהּצִ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ ה ְוָיׁשַ ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ֶמן ם ְוֵהׁשִ ׁשֶ ֹו ּבְ
  ַהּקֶֹדׁש 

  רש"י
כיון דהוא גולה ודאי  - פשיטא

בשוגג הרג דאי במזיד הרג וכי גולה 
  היה.
דאי במזיד בר גלות הוא  - ה"ג

  בתמיהה.
תחלת משפטן של  -  בתחלה

רוצחים ועיקרו זהו אחד שוגג 
ואחד מזיד כו' ויליף טעמא מקרא 
וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו 

ם הורגו וקם עליו וגו' משמע א
בכוונה ינוס וכתיב בתריה ושלחו 

  זקני עירו וגו'.
לא אמר הכתוב שיגלה  -  רבי אומר

אלא הוא טועה וגולה ולימדך 
  הכתוב שיקחוהו משם ויהרגוהו.

 



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

66

        י, בי, בי, בי, ב . 24
י ֶאְלָעָזרָאַמר    :ַרּבִ

ּה רֹוְצִחים  רּוּבָ   ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת. -ִעיר ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ָבָריובֶּ ְוִד "ׁשֶ ָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶאת ּדְ   ,), ד(יהושע כ 120"ר ּבְ

ְבֵריֶהן ִלְדָבָריו. וּו ּדִ הּוׁשְ   ְולֹא ׁשֶ
  

יַוָאַמר    :רֶאְלָעזָ  ַרּבִ
ּה ְזֵקִנים  ֵאין ּבָ   ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת. -ִעיר ׁשֶ

ָבֵעיַנן  א.), ד(יהושע כ "ִזְקֵני ָהִעיר"ּדְ   , ְוֵליּכָ
  

ַמר:   ִאיּתְ
ּה ְזֵקִנים  ֵאין ּבָ   - ִעיר ׁשֶ

י ַאִמי  י ַאִסיוְ ַרּבִ   :ַרּבִ
  ַחד אֹוֵמר: קֹוֶלֶטת,

  ְוַחד אֹוֵמר: ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת.
  

ֲאַמר:    - "קֹוֶלֶטת ֵאיָנּה "ְלַמאן ּדַ
ֵעיַנן  א. ,"ִזְקֵני ָהִעיר"ּבָ   ְוֵליּכָ

ֲאַמר: קֹוֶלֶטת    - ְלַמאן ּדַ
ָעְלָמא.   ִמְצָוה ּבְ

  
ּה ְזֵקִנים  ֵאין ּבָ   -ְוִעיר ׁשֶ

י ַאִמי  י ַאִסיוְ ַרּבִ   :ַרּבִ
ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה, ּה ּבֵ ה ּבָ   ַחד ֲאַמר: ַנֲעׂשֶ

ן סֹוֵרר וּ  ּה ּבֵ ה ּבָ   מֹוֶרה.ְוַחד ֲאַמר: ֵאין ַנֲעׂשֶ
  

ֲאַמר:  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה"ְלַמאן ּדַ ּה ּבֵ ה ּבָ   - "ֵאין ַנֲעׂשֶ
ֵעיַנן  א. ,), יט(דברים כא 121"ִזְקֵני ִעירוֹ "ּבָ   ְוֵליּכָ

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה  ּה ּבֵ ה ּבָ ֲאַמר: ַנֲעׂשֶ   -ְלַמאן ּדַ
ָעְלָמא.   ִמְצָוה ּבְ

  
ּה ְזֵקִנים  ֵאין ּבָ   -ְוִעיר ׁשֶ

י ַאִמי  יוְ ַרּבִ   :ַאִסי ַרּבִ
  ַחד ֲאַמר: ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה,

  ְוַחד ֲאַמר: ֵאיָנּה ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה.
  

ֲאַמר:    - "ֵאיָנּה ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה"ְלַמאן ּדַ
ֵעיַנן  א. ,), ג(דברים כא 122"ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא"ּבָ   ְוֵליּכָ

ֲאַמר: ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה    -ְלַמאן ּדַ
ָעְלָמא.   ִמְצָוה ּבְ

  
  

                                                             

ָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא 120 ר ּבְ ַער ָהִעיר ְוִדּבֶ ַתח ׁשַ ה ְוָעַמד ּפֶ ם ְוָנס ֶאל ַאַחת ֵמֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ב ִעּמָ ָבָריו ְוָאְספּו אֹתֹו ָהִעיָרה ֲאֵליֶהם ְוָנְתנּו לֹו ָמקֹום ְוָיׁשַ   ֶאת ּדְ
ַער ְמקֹמוֹ  121   ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ
רָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת 122 עֹל ְוָהָיה ָהִעיר ַהּקְ ָכה ּבְ ר לֹא ָמׁשְ ּה ֲאׁשֶ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ָקר ֲאׁשֶ   ּבָ

  רש"י
 - ודבר באזני זקני העיר ההיא

  מקרא בספר יהושע.
מצוה שיהו שם  - מצוה בעלמא

זקנים ומיהו כי אין בה זקנים נמי 
  קלטה.

כתיב (דברים  - ר ומורהבבן סור
  כא) והוציאו אותו אל זקני עירו.
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        י, בי, בי, בי, ב . 25
י ָחָמאָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   :ּבַ

ת רֹוְצִחים  יא, א   ָרׁשַ ֶאְמָרה ּפָ ֵני ַמה ּנֶ ה ^ִמּפְ ָלׁשֹון ַעּזָ   ,ּבְ
ְכִתיב:   ּדִ

ַע ֵלאמֹרַויְ " ר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ   ,ַדּבֵ
בֵּ  ָרֵאל ֵלאמֹרּדַ ֵני ִיׂשְ   ,ר ֶאל ּבְ

ְקָלט  נּו ָלֶכם ֶאת ָעֵרי ַהּמִ י ּתְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ ה ֲאֵליֶכםֲאׁשֶ ַיד מֹׁשֶ   ?)ב-, א(יהושע כ "ּבְ

ל ּתֹוָרה. ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ה?  יּבּור' ָלׁשֹון ָקׁשָ ָכל 'ּדִ   ְלֵמיְמָרא, ּדְ
  

  ִאין.
ִדְכִתיב:  נּו ָקׁשֹותוֹ ר ָהִאיׁש ֲאדבֶּ ּדִ "ּכְ   .), ל(בראשית מב 123"ֵני ָהָאֶרץ ִאּתָ

  
ְנָיא:   ְוָהּתַ

רוּ ""   - ) , טז(מלאכי ג 124"ִנְדּבְ

רוּ "ֵאין  א ְלׁשֹון ַנַחת "ִנְדּבְ   ;ֶאּלָ
ינוּ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְחּתֵ ים תַּ ר ַעּמִ   !"), ד(תהילים מז 125"ַיְדּבֵ

  
ר' ְלחּוד, ּבֵ   'ּדִ

ר' ְלחּוד.   'ַיְדּבֵ
  
   )סימנ"י רבנ"ן מהמנ"י וספר"י(
  

ָנן: י ְיהּוָדה ְוַרּבָ ּה ַרּבִ ִליֵגי ּבָ   ּפְ
יָהם;ַחד אֹוֵמר: ִמּפְ  ִ ׁשּ   ֵני ׁשֶ

ל ּתֹוָרה. ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ְוַחד אֹוֵמר: ִמּפְ
  
  
ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים" ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַע ֶאת ַהּדְ ְכּתֹב ְיהֹוׁשֻ   - ) , כו(יהושע כד 126"ַוּיִ

י ְנֶחְמָיה: י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ּה ַרּבִ ִליֵגי ּבָ   ּפְ
סּוִקים; מָֹנה ּפְ   ַחד אֹוֵמר: ׁשְ

  : ָעֵרי ִמְקָלט.ְוַחד אֹוֵמר
  

ֲאַמר:  ָלָמא ְלַמאן ּדַ ׁשְ סּוִקים"ּבִ מָֹנה ּפְ   - "ׁשְ
ְכִתיב:  ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים"ַהְיינּו ּדִ   ;), כו(יהושע כד "ּבְ

ֲאַמר:  א ְלַמאן ּדַ   -  "ָעֵרי ִמְקָלט"ֶאלָּ
ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים"ַמאי    ?"ּבְ

  
  ָהִכי ָקָאַמר:

ַע " ְכּתֹב ְיהֹוׁשֻ ִס  "ַוּיִ ה"ְפרֹו ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ תּוִבים , "ֶאת ַהּדְ ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים"ַהּכְ   ."ּבְ
  
  

ן  ּתָ ִפׁשְ ָפרֹו ּבְ ּתְ   -ֵסֶפר ׁשֶ
י ֵמִאיר: י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ּה ַרּבִ ִליֵגי ּבָ   ּפְ

ר, ׁשֵ   ַחד אֹוֵמר: ּכָ
סּול.   ְוַחד אֹוֵמר: ּפָ

  
ֲאַמר:  סּול"ְלַמאן ּדַ   - "ּפָ

ְכִתיב:  ִפיךָ ְלַמַען ּתִ "ּדִ   ,), ט(שמות יג 127"ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ

                                                             

ִלים ֶאת ָהָאֶרץ  123 ְמַרּגְ ן אָֹתנּו ּכִ תֵּ נּו ָקׁשֹות ַוּיִ ר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאתָּ ּבֶ   ּדִ
רּו ִיְרֵאי ה 124 ב ה 'ָאז ִנְדּבְ ְקׁשֵ רֹון 'ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׁשְ מוֹ  'ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה ַוּיִ ֵבי ׁשְ   ּוְלחֹׁשְ
ַחת ַרְגֵלינוּ  125 ים תַּ ינּו ּוְלֻאּמִ ְחתֵּ ים תַּ ר ַעּמִ   ַיְדּבֵ
ַחת  126 ם תַּ ָ דֹוָלה ַוְיִקיֶמָה ׁשּ ח ֶאֶבן ּגְ ּקַ ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים ַוּיִ ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַע ֶאת ַהּדְ ְכּתֹב ְיהֹוׁשֻ ִמְקּדַ ַוּיִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ   'ׁש הָהַאּלָ
ְהֶיה ּתֹוַרת ה 127 ין ֵעיֶניָך ְלַמַען תִּ רֹון ּבֵ ְצָרִים 'ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ה ִמּמִ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ְיהֹוָ י ּבְ ִפיָך ּכִ   ּבְ

  רש"י
בכל יהושע כתיב  - בלשון עזה

ויאמר ה' וכאן נאמר וידבר ה' אל 
  יהושע ודיבור לשון עז הוא.

אבל שאר  -  מפני שהן של תורה
אמירות שאמר לא אמר דבר 
לקיים מצוה הכתובה בתורה חוץ 

  מזו.
  ינהל עמים תחתינו. - ידבר עמים

שלא הפרישם  -  ששיהם מפני
לאחר שחלקו מיד עד שנאמר לו 

  מפי הקב"ה.
בפירושא דהאי קרא  - פליגי בה

  מה כתב יהושע בס"ת.
מוימת  -  פסוקים חד אמר שמנה

שם משה עד סיפא וחד אמר 
בפרשת ערי מקלט הוא אומר 

  שכתובה בספר יהושע.
ורישיה  - למען תהיה תורת וגו'

דקרא משתעי בתפילין ואיתקש 
  תורה לתפילין. הכא
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ין: ּה ִלְתִפיּלִ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ַקׁש ּכָ   ְוִאיּתְ
ין  ִפיּלִ ִגיִדין, -ַמה תְּ יַני ְלתֹוְפָרן ּבְ ה ִמּסִ   ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

ִגיִדין. -ַאף ּכֹל    ְלתֹוְפָרן ּבְ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ׁש  ּקַ י ִאיּתַ ִפיָך, -ּכִ ר ּבְ   ְלמּוּתָ
ׁש. -ְלכֹוָתיו ְלִה  ּקַ   ָלא ִאיּתַ

  
  :ַרבֲאַמר 

ֵבי  ין ּדְ יָחֵזיַנן ְלהּו ִלְתִפיּלִ יּבִ ָנא.ַחּבִ ִכיּתָ ְתִפיֵרי ּבְ   , ּדִ
ָווֵתיּה.   ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

  רש"י
דכתיב  - כי איתקש למותר בפיך

בהאי קרא בפיך מן המותר בפיך 
  שאין נכתבין על עור בהמה טמאה.

לדבר שאינו כתוב  - להלכותיהן
בתורה ובתפילין גופייהו לא גמרינן 
ליה אלא מהלכה למשה מסיני לא 

  ילפי' בהיקשא.
דודי אחי אבא והוא  - דבי חביבי
  רבי חייא.
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        יא, א יא, א יא, א יא, א  . 26
ָנה    ִמׁשְ

ָחה ֶאָחד ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ   ,ָמׁשּוַח ּבְ
ְבָגִדיםוְ  ה ּבִ רּוּבֶ   ,ֶאָחד ַהּמְ

ָעַבר ִמּמְ  יחּותֹו ְוֶאָחד ׁשֶ   -ׁשִ
  .ַמֲחִזיִרין ֶאת ָהרֹוֵצַח 

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמרַרּבִ
  .ָמה ַמֲחִזיר ֶאת ָהרֹוֵצַח ׁשּוַח ִמְלָח ַאף ְמ 

  
ל ּכֲֹהִנים ְמַס  קֹות ָלֶהן ִמְחָיה ּוְכסּותְלִפיָכְך ִאיּמֹוֵתיֶהן ׁשֶ   ,ּפְ

ּלְ  ּלֹא ִיְתּפַ ֵדי ׁשֶ מּותוּ ּכְ ּיָ ֵניֶהם ׁשֶ   .לּו ַעל ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ
ֲאַמר ְקָרא:  ּה ַעד מֹות ַהּכֹ "ּדַ ב ּבָ דְוָיׁשַ   ,), כה(במדבר לה 128"לוֹ ֵהן ַהּגָ

ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן "ּוְכִתיב  י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ דּכִ   ,), כח(במדבר לה 129"לוֹ ַהּגָ
דְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן "ּוְכִתיב    .), כחר לה(במדב "לוֹ ַהּגָ

  
י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ

  
ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא:   ּכְ

ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ֶבת ּבָ   .), לב(במדבר לה 130וגו' ָלׁשּוב ָלׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

דֹול'  ִתיב 'ַהּגָ ָלא ּכְ   ַחד ֵמָהָנְך הּוא. -ִמּדְ
  

                                                             

יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלט 128 ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ֶמן ְוִהּצִ ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ ה ְוָיׁשַ ּמָ ר ָנס ׁשָ ֹו ֲאׁשֶ
  ַהּקֶֹדׁש 

תוֹ  129 דֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ דֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ   ּכִ
ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהןְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר לָ  130 ֶבת ּבָ   נּוס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלׁשֶ

  רש"י
  מתני'.

 - חד כהן משוח בשמן המשחהא
הם כהנים גדולים שהיו עד 

  יאשיהו.
הם  - ואחד המרובה בבגדים

ששימשו מיאשיהו ואילך שנגנז 
שמן המשחה כדאמרינן בהוריות 
(דף יב) ושוב לא נמשחו כהנים ולא 
היתה ניכרת כהונה גדולה בהם 
אלא בריבוי בגדים שמשמש בח' 

  בגדים.
שאירע  - ואחד שעבר ממשיחותו

סול בכ"ג ושימש אחר תחתיו פ
וכשנתרפא כהן חזר לעבודתו ועבר 

  זה ממשיחותו.
במיתתן כמו  -  מחזירין את הרוצח

שנאמר ואחרי מות הכהן הגדול 
  ישוב הרוצח.

כהן המשוח לומר  - משוח מלחמה
במלחמה צרכי המלחמה אל ירך 

  לבבכם וכל הענין (דברים כ).
  
  

  גמ'.
הא  - וישב בה עד מות הכהן הגדול

חד כי בעיר מקלטו ישב עד מות 
הכהן הגדול הא תרי ואחרי מות 
הכהן הגדול ישוב הרוצח הא 

  תלתא.
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ל ּכֲֹהִנים" קֹות ָלֶהן ְמַס  ְלִפיָכְך ִאיּמֹוֵתיֶהן ׁשֶ   ,ִמְחָיה ּוְכסּותּפְ

ּלְ  ּלֹא ִיְתּפַ ֵדי ׁשֶ מּותוּ ּכְ ּיָ ֵניֶהם ׁשֶ   . "לּו ַעל ּבְ
  

ָלא ְמַצּלּו, ָהא ְמַצּלּו  -ַטְעָמא    ַמְייֵתי?! - ּדְ
ִתיב:  ם לֹ  ,ר ָלעּוףרוֹ ּדְ ּפֹור ָלנּוד כַּ צִּ כַּ "ְוָהּכְ ן ִקְלַלת ִחּנָ   !(משלי כו) "ָתבֹא 131אּכֵ

  
  :ַההּוא ָסָבא 132ֲאַמר

יְר  ִמיַע ִלי: ָרָבאֵקיּה ּדְ ִמּפִ   ׁשְ
ׁשּו. ּקְ ׁש ַרֲחִמים ַעל ּדֹוָרן, ְולֹא ּבִ ָהָיה ָלֶהן ְלַבּקֵ   ׁשֶ

  
ַמְתֵני: א ּדְ   ְוִאיּכָ

  
ּלֹא ָימּותוּ " ֵניֶהם ׁשֶ לּו ַעל ּבְ ּלְ ְתּפַ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ."ּכְ
  

ְמַצּלּו, ָהא ָלא ְמַצּלּו  -ַטְעָמא    ַמְייֵתי?! - ּדִ
  ד?!ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמֱעַב 

ִגיד?!' ה ָחָטא, ְוִזיגּוד ִמּנְ   ָהָכא ָאְמִריַנן: 'טֹוִבּיָ
ִזיר?!' ֶכם ָנֵסיב, ּוִמְבָגִאי ּגָ   ָהָתם ָאְמֵרי: 'ׁשְ

  
  :ַההּוא ָסָבא 132ֲאַמר

יְרֵקיּה ּדְ  ִמיַע ִלי: ָרָבאִמּפִ   ׁשְ
ׁש ַרֲחִמים ַעל ּדֹוָרן, ָהָיה ָלֶהן ְלַבּקֵ ׁשּו. ׁשֶ ּקְ   ְולֹא ּבִ

  
ְבָרא, ַההּוא ּגַ י ָהא ּדְ   ּכִ

יּה ּדְ  ְרֵסי ִמיּנֵ ָלָתא ּפַ ִרחּוק ּתְ ַאְכֵליּה ַאְרָיא ּבְ ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ,ַרּבִ
ָלָתא יֹוֵמי. ֲהֵדיּה ּתְ הּו ּבַ ִעי ֵאִלּיָ ּתַ   ְוָלא ִאיׁשְ

  

                                                             

  .לוֹ  -, קרי לא -בכתוב לפנינו: כתיב  131
  ֲאַמר ֵליּה. כך במסורת הש"ס. בדפוס: 132

  רש"י
 - שהיה להן לבקש רחמים על דורן

  הלכך לאו קללת חנם היא.
בבבל אומרין משל זה  - הכא אמרי

על אדם שלוקה בשביל סרחון של 
  אחרים.

משום  - טוביה חטא וזיגוד מנגיד
סחים טוביה ההיא דאמרי' בערבי פ

חטא וזיגוד אסהיד ביה ביחידי 
שלא היה עד שני בדבר ונגדי' רב 
פפא לזיגוד א"ל טוביה חטא וזיגוד 

  מנגיד ומאז היתה למשל.
בא"י אומרין משל  - התם אמרי'

  זה.
שכם בן  - שכם נסיב מבגאי גזר

חמור לקח את דינה בת יעקב 
וההנאה שלו ושאר בני העיר שלא 

רו, מבגאי שם נהנו מלו עצמן ונצטע
  איש מבני העיר.
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  :ַרבֲאַמר     ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

ָאה. ֲא  -ִקְלַלת ָחָכם  ם ִהיא ּבָ ִחּנָ   ִפיּלּו ּבְ
  ֵמֲאִחיתֹוֶפל. -ְמָנָלן? 

יִתין, ִוד ׁשִ ָרה ּדָ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ   ׁשֶ
ְטָפא ְלָעְלָמא. ָעא ְלִמיׁשְ הֹוָמא, ּבָ   ָקָפא ּתְ

ֵליקּו ַאּדּוְכֵתיּה? ְתהֹוָמא ּדְ ָדא ּבִ א, ּוִמיׁשְ ם ַאַחְסּפָ   ֲאַמר: ַמהּו ִלְכּתֹוב ׁשֵ
ֲאַמר ֵלי א ּדַ   ּה ִמיִדי.ֵליּכָ

ָבר ֶזה ְוֵאינֹו אֹוְמרֹו  ל ַהּיֹוֵדַע ּדָ ְגרֹונֹו! -ֲאַמר: ּכָ   ֵיָחֵנק ּבִ
ַעְצמֹו. א ֲאִחיתֹוֶפל ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ   ָנׂשָ

  ָאַמר:
ּתֹו, ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ   ּוַמה ַלֲעׂשֹות ׁשָ

ֶחה ַעל ַהּמַ  ה ִיּמָ ָ ְקדּוׁשּ ב ּבִ ְכּתַ ּנִ ִמי ׁשֶ   ִים;ָאְמָרה ַהּתֹוָרה: ׁשְ
ן! -ְלָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו  ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

ֵרי.   ֲאַמר ֵליּה: ׁשָ
הֹוָמא, ָנַחת ְוָקם ַאּדּוְכֵתיּה. י ַאּתְ ּדִ א, ׁשַ ם ַאַחְסּפָ ַתב ׁשֵ   ּכָ

ִתיב:   ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ּכְ
י לֹא ֶנֶעׂשְ וֹ ַוֲאִחית"   ,ָתה ֲעָצתוֹ ֶפל ָרָאה ּכִ

ֲחב יתוֹ ָקם וַ ׁש ֶאת ַהֲחמֹור ַויָּ וֹ ַוּיַ ֵלְך ֶאל ּבֵ   ,ִעירוֹ  133ֶאל ּיֵ
יתֹו  ָחַנקַוְיַצו ֶאל ּבֵ ֶקֶבר ָאִביו ַוּיֵ ֵבר ּבְ ּקָ ָמת ַוּיִ   .), כגיז '(שמואל ב "ַוּיָ

  
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   :ַאּבָ

ָאה. -ִקְלַלת ָחָכם  ַנאי ִהיא ּבָ   ֲאִפיּלּו ַעל ּתְ
  ֵמֵעִלי. -ְמָנָלן? 

ָקָאַמר ֵליּה ֵעִלי מּוֵאל: 134ּדְ   ִלׁשְ
ה לְּ ּכֹ " ָבר, ָך ֱאלִֹהים ְוֹכה יֹוִסיףה ַיֲעׂשֶ י ּדָ ּנִ ַכֵחד ִמּמֶ   .), יזג '(שמואל א 135"ִאם ּתְ

ְכִתיב: ב ּדִ   ְוַאף ַעל ּגַ
ד לוֹ " ּגֵ ָבִרים ַוּיַ ל ַהּדְ מּוֵאל ֶאת ּכָ ּנוּ , ׁשְ   ,), יחג '(שמואל א 136"ְולֹא ִכֵחד ִמּמֶ

ִתיב:  137,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ְדָרָכיוְולֹא ָהְלכּו ָבָני"ּכְ    ,ו ּבִ
ַצע ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ    ,ַוּיִ

ְקחּו ׁשַֹחד    ,ַוּיִ
ט ּפָ ּטּו ִמׁשְ   .), גח '(שמואל א "ַוּיַ

  
  

                                                             

 .ֶאלוְ : בדפוסכך מתוקן בדפוסים, על פי הכתוב.  133

 : בלי "עלי".בדפוסכך נוסף בדפוסים.  134

ָבר ֲא  135 ָבר ִמכָּ ַוּיֹאֶמר ָמה ַהּדָ י ּדָ ּנִ ַכֵחד ִמּמֶ ָך ֱאלִֹהים ְוכֹה יֹוִסיף ִאם תְּ ה ּלְ י ּכֹה ַיֲעׂשֶ ּנִ ר ֵאֶליָך ַאל ָנא ְתַכֵחד ִמּמֶ ּבֶ ר ּדִ ר ֵאֶליךָ ׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ   ל ַהּדָ
ּנּו ַוּיֹאַמר ְיהָוה הּוא ַהּטוֹ  136 ָבִרים ְולֹא ִכֵחד ִמּמֶ ל ַהּדְ מּוֵאל ֶאת ּכָ ד לֹו ׁשְ ּגֶ הַוּיַ ֵעיָנו ַיֲעׂשֶ   ב ּבְ
  : בלי "ואפילו הכי".בדפוסכך נוסף בדפוסים.  137

  רש"י
יסודות של בית  - שכרה דוד שיתין

המקדש ובגמרת ירושלמי (סנהדרין 
פ"י) מצינו תימוליוס של בית 

  המקדש והוא יסוד בלשון יוני.
צף התהום בגמרת  - קפא תהומא

ירושלמי (שם /סנהדרין פ"י/) 
שמצא שם חרס שהגביה קולו 
ואמר לו אל תטלני מכאן שאני 

על התהום מיום מתן תורה כבוש 
שרעדה כל הארץ ולא שמע דוד 

  לדבריו ונטלו.
פן ימחקוהו  - מי שרי למכתב שם

המים ועובר משום ואבדתם את 
שמם (דברים יב) ולא תעשון כן וגו' 

  (שם).
יש תימה בדבר  - נשא אחיתופל כו'

שהרי לא קנה דוד את הגורן 
מארונה היבוסי עד מעשה דהסתה 

אחיתופל ג'  שהיתה לאחר מיתת
שנים ולפי דברים הללו צריכין אנו 
לומר שאע"פ שלא קנה הגורן יודע 
היה מנעוריו מיום [שנמשח] וישבו 
הוא ושמואל בנוית הרמה ובדקו 
בספר יהושע ומצאו מקום לבית 
המקדש כדכתיב עד אמצא מקום 
וגו' וכדדרשינן ליה בזבחים באיזהו 
מקומן (דף נד) וחפר היסודות 

  ברשותו.
דכתיב בסוטה  - חה על המיםימ

(במדבר ה) ומחה אל מי המרים 
והרבה הזכרות בפרשה ואפ"ה 
כתיב ומחה כו', וקללה זו בחנם 
היתה שלא היה מקללו אלא אם 

  אינו אומר.
ולא נתקיים התנאי  - אפי' על תנאי

אעפ"כ היא באה דהא קללה על 
תנאי היתה אם תכחד ממני ולא 
נתקיים שלא כיחד ואעפ"כ 

מה הקללה דכתיב ולא הלכו נתקיי
בניו בדרכיו וגו' וזו קללה קללו עלי 
כה יעשה לך כמו שנעשה לי שאין 

  בני מהוגנין.
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  :ַרבֲאַמר ַרב ְיהּוָדה ֲאַמר 

ַנאי    ָצִריְך ֲהָפָרה. -ִניּדּוי ַעל תְּ
  

  ְמָנָלן? 
  

הּוָדה.   ִמּיְ
  

ְכִתיב:    ;), טאשית מג(בר 138ְוגֹו' "ִתיו ֵאֶליךָ וֹ ִאם לֹא ֲהִביא"ּדִ

יַוָאַמר  ר ַנְחָמִני  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָתןָאַמר ׁשְ   :ַרּבִ
ְכִתיב:    ?)ז-, ו(דברים לג 139"ְוזֹאת ִליהּוָדהְוגֹו' ת וֹ ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימ"ַמאי ּדִ

ר, ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ ל אֹוָתן ַאְרּבָ   ּכָ
ל ְיהּוָדה ָה  ָארֹון,ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ ִלין ּבָ   יּו ְמגּוְלּגָ

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים. ה ּוִבּקֵ ָעַמד מֹׁשֶ   ַעד ׁשֶ
  ָאַמר ְלָפָניו:

ל עֹוָלם!"   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ּיֹוֶדה?  ַרם ִלְראּוֵבן ׁשֶ   ,(דברים לג, ז) "!קֹול ְיהּוָדה ,ה' ,ַמעׁשְ ?! ְוזֹאת ִליהּוָדהְיהּוָדה;  -ִמי ּגָ

ָפא.   ָעאל ֶאיְבֵריּה ְלׁשָ
ָרִקיַע;ָלא  א ּדְ יֵלי ֵליּה ִלְמִתיְבּתָ   ֲהָוה ָקא ְמַעּיְ

ִביֶאּנוּ " -   !), ז(דברים לג "ְוֶאל ַעּמֹו ּתְ

ָנן; ֲהֵדי ַרּבָ א ּבַ ַמְעּתָ ׁשְ ַקל ּוִמיְטָרח ּבִ   ָלא ֲהָוה ָקא ָיַדע ְלִמיׁשְ
   !), ז(דברים לג "ָיָדיו ַרב לוֹ " -

ָיא;   ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַפרּוֵקי קּוׁשְ
ְהֶיהְוֵע " - ָריו ּתִ     !), ז(דברים לג "ֶזר ִמּצָ

  
  

                                                             

ִמ  138 ל ַהּיָ יו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ּכָ ְגתִּ ּנּו ִאם לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהּצַ ַבְקׁשֶ ִדי תְּ   יםָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמּיָ
ר וווו 139 ַמע ה	זזזז(ס)  .ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹת ִויִהי ְמָתיו ִמְסּפָ ְהֶיה 'ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ׁשְ ָריו תִּ ִביֶאּנּו ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמּצָ   קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו תְּ

  רש"י
לשון נידוי הוא שיהא  - וחטאתי לך

  מנודה לאביו.
מאי דכתיב יחי ראובן וגו' וזאת 

מה ראה לסמוך יהודה  - ליהודה
לראובן ומה ראה להתחיל בברכת 

ה אלא יהודה בלשון וזאת ליהוד
לפי שהיו עצמות כל השבטים שלדן 
קיים ושל יהודה מגולגלין אמר 
לשון זה יחי ראובן כלומר ראובן 
שלדו קיימת כאילו הוא חי וזאת 
תהיה ליהודה שהם מגולגלין, 
עצמות כל השבטים יצאו ממצרים 
ונשאום בניהם במדבר וזהו שאמר 
יוסף לאחיו (שמות יג) והעליתם 

  מותיכם.עצמותי מזה אתכם עם עצ
נכנסו עצמותיו  - על איבריה לשפא

למקום חיבורם ששפו משם כמו 
דשף מדוכתיה (חולין דף מב: נד:) 

  לשפא אישלויי"ש דורא.
  לישא וליתן. - למשקל ולמטרח

יהי בו כח לריב ריבו  - ידיו רב לו
  לעצמו נגד חביריו.
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב . 30
ְעָיא ְלהּו:   ִאיּבַ

ן הּוא חֹוֵזר, ִמיַתת ּכּוּלָ   ּבְ
ִמיַתת ֶאָחד ֵמֶהן?  ְלָמא ּבְ   אֹו ּדִ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

לֹא " ינֹו ּבְ דֹולִנְגַמר ּדִ ם ְלעֹוָלם - ּכֵֹהן ּגָ ָ   ".ֵאינֹו יֹוֵצא ִמׁשּ
ר -ְוִאם ִאיָתא    ְדָהָנְך!ּבִ  140ֶליְהּדַ

  
א. ְדֵליּכָ   ּבִ

  
  
  

                                                             

ר בֵּ : פוסבדכך ביעב"ץ.  140   .יהּ ֶליְהּדַ

  רש"י
במיתת מרובה  - ליהדר בהנך

בבגדים או בשעבר ממשיחותו אלא 
  "מ כולהו.לאו ש
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        יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  . 31
ָנה    ִמׁשְ

ינֹו ֵמת  ְגַמר ּדִ ּנִ ֶ דֹולִמׁשּ   .ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ּגֹוֶלה -  ּכֵֹהן ּגָ
ינֹו ֵמת  ּלֹא ִנְגַמר ּדִ דֹולִאם ַעד ׁשֶ יו ,ּכֵֹהן ּגָ ְחתָּ ינֹו ר ִמּכֵ ּוְלַאַח , ּוִמּנּו ַאֵחר תַּ   -ן ִנְגַמר ּדִ

ל  ִמיָתתֹו ׁשֶ ִניחֹוֵזר ּבְ   .ׁשֵ
  

לֹא  ינֹו ּבְ דֹולִנְגַמר ּדִ    ,ּכֵֹהן ּגָ
דֹולְוַההֹוֵרג    ,ּכֵֹהן ּגָ

ָהַרגוְ  דֹול ׁשֶ   - כֵֹהן ּגָ
ם ְלעֹוָלם ָ   .ֵאינֹו יֹוֵצא ִמׁשּ

  
  , לֹא ְלֵעדּות ִמְצָוה  :נֹו יֹוֵצאְוֵאי

  , ְולֹא ְלֵעדּות ָממֹון
  .ְולֹא ְלֵעדּות ְנָפׁשֹות

ָרֵאל ְצִריִכ וַ    , ים לוֹ ֲאִפיּלּו ִיׂשְ
ן ְצרּוָיה  ֲאִפיּלוּ וַ  יֹוָאב ּבֶ ָרֵאל ּכְ ר ְצָבא ִיׂשְ   - ׂשַ

ם ְלעֹוָלםֵאינֹו יֹוֵצא ִמ  ָ   .ׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ּמָ ר ָנס ׁשָ   - ), כה(במדבר לה 141"ֲאׁשֶ

יָרתוֹ  ֵהא ּדִ ם תְּ    ,ׁשָ
ֵהא ִמיָתתוֹ  ם תְּ    ,ׁשָ

ֵהא ְקבּוָרתוֹ  ם תְּ   .ׁשָ
  

ָהִעיר קֹוֶלֶטת ם ׁשֶ ׁשֵ חּוָמּה קֹוֵלטּכָ  ,ּכְ   .ְך תְּ
  

חּום ָצא חּוץ ַלתְּ ּיָ ם  ,רֹוֵצַח ׁשֶ   -ּוְמָצאֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ
ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמרַרּבִ

ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ    ,ִמְצָוה ּבְ
ל ָאָדם ַיד ּכָ   ;ּוְרׁשּות ּבְ

י ֲעִקיָבא     :אֹוֵמרַרּבִ
ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ    ,ְרׁשּות ּבְ

יִב    .ָעָליו 142יןְוָכל ָאָדם ַחּיָ
  

ָמָרא    ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵייֲאַמר    :ַאּבַ
  ַקל ָוחֹוֶמר:

ָבר  ָלה ּכְ ּגָ י ׁשֶ יו, -ּוַמה ּמִ   ֵיֵצא ַעְכׁשָ
ָלה  ּלֹא ּגָ ּלֹא ִיְגֶלה! -ִמי ׁשֶ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  
  ְוִדְלָמא:

ָגָלה  ר ֵליּה, -ַהאי ּדְ ּפַ   ִאיּכַ
ָלה  ָלא ּגָ   ָלא? -ַהאי ּדְ

  
לּות  ָרא?!ִמיִדי ּגָ   ָקא ְמַכּפְ

ָרא! ְמַכּפְ   ִמיַתת ּכֵֹהן הּוא ּדִ
  
  

                                                             

ה ְוָיׁשַ  141 ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ֶמן ְוִהּצִ ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ
  ַהּקֶֹדׁש 

יִביןַח  יןֵא . גירסת הגר"א: בדפוסכך  142   .ּיָ

  רש"י
  מתני'.

מפרש טעמא בגמ'  - ה"ז אינו גולה
  מק"ו.

יליף טעמא  - חוזר במיתתו של שני
  בגמ'.

שלא מינו  - נגמר דינו בלא כ"ג
אחר תחתיו עד שנגמר דינו של זה 

  לגלות.
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב . 32
ינוֹ " ּלֹא ִנְגַמר ּדִ דֹולֵמת  ִאם ַעד ׁשֶ יו ,ּכֵֹהן ּגָ ְחתָּ ינֹו ר ִמּכֵ ּוְלַאַח , ּוִמּנּו ַאֵחר תַּ   - ן ִנְגַמר ּדִ

ִני ל ׁשֵ ִמיָתתֹו ׁשֶ    ."חֹוֵזר ּבְ
  

י?   ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ֲהָנאֲאַמר     :ַרב ּכָ
  ֲאַמר ְקָרא: ּדַ 
ב" ד ְוָיׁשַ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ֶמן ַהּקֶֹדׁש , לוֹ ּבָ ׁשֶ ח אֹותֹו ּבְ ר ָמׁשַ   .), כה(במדבר לה 143"ֲאׁשֶ

חֹו?!   ְוִכי הּוא מֹוׁשְ
ָיָמיו. ח ּבְ ְמׁשַ ּנִ א: ֶזה ׁשֶ   ֶאּלָ

  
  ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמֱעַבד? 

  
ינ ְגמֹור ּדִ ּיִ ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ   ֹו ִלְזכּות,ָהָיה לֹו ְלַבּקֵ

ׁש. יּקֵ   ְולֹא ּבִ
  
  
  

                                                             

ה ְוָיׁשַ  143 ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ֶמן ְוִהּצִ ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ
  ַהּקֶֹדׁש 

  רש"י
  גמ'.

משנעשה זה  - שנמשח בימיו
  רוצח.

להאי כהן  - מאי הוה ליה
למיעבד מאחר שעדיין לא היה 

  ה למה הוא נענש.כ"ג כשהרג ז
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        בבבב    יא,יא,יא,יא,     . 33
ֵייֲאַמר          :ַאּבַ

  ַנְקִטיַנן:
ינֹו ּוֵמת  ם. -ִנְגַמר ּדִ   מֹוִליִכין ֶאת ַעְצמֹוָתיו ְלׁשָ

ְכִתיב:  ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן"ּדִ ֶבת ּבָ   ;), לב(במדבר לה 144"ָלׁשּוב ָלׁשֶ
ָאֶרץ? ִהיא ּבָ יָבה ׁשֶ   ְוֵאיֶזהּו ְיׁשִ

  זֹו ְקבּוָרה.ָהֵוי אֹוֵמר: 
  

ָנא:   ּתָ
ת " ּמֵ דֹולֵמת קֹוֶדם ׁשֶ   .ְצמֹוָתיו ַעל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתיומֹוִליִכין ַע  - ּכֵֹהן ּגָ

ְכִתיב תוֹ וּ ָיׁשּוב ָהרֹוֵצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאח" :ּדִ   ;), כח(במדבר לה 145"ּזָ
ִהיא ּבְ  יָבה ׁשֶ תוֹ ֵאיֶזהּו ְיׁשִ    ?ֶאֶרץ ֲאחּוּזָ

  ."זֹו ְקבּוָרה :ָהֵוי אֹוֵמר
  

                                                             

ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהןְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְקלָ  144 ֶבת ּבָ   טֹו ָלׁשּוב ָלׁשֶ
תוֹ  145 דֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ דֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ   ּכִ

  רש"י
רוצח בערי מקלט ומת  -  תנא מת

  כ"ג אחר זמן.
  בתוך הקרקע. - לשבת בארץ
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב . 34
ן ֲחלּוָצה  ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ ה ּכֵֹהן ּבֶ ינֹו, ְוַנֲעׂשָ   - ִנְגַמר ּדִ

ּה  ִליֵגי ּבָ י ַאִמיּפְ י ִיְצָחק ַנְפָחאוְ  ַרּבִ   :ַרּבִ
ה, הּוּנָ   ַחד אֹוֵמר: ֵמָתה ּכְ

ה. הּוּנָ ְטָלה ּכְ   ְוַחד אֹוֵמר: ּבָ
  

י ְיה י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ָתא ּדְ ְפלּוּגְ ְלֵגי?ֵליָמא, ּבִ ַע ָקא ִמיּפַ   ֹוׁשֻ
ְתַנן:   ּדִ

ַח ָהָיה עֹוֵמד ּוַמְקִריב " ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ   ,ַעל ּגַ
ן ֲחלּוָצה ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ    - ְונֹוַדע ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר     :אֹוֵמרַרּבִ
ל ָקְרּבָ  ִהְקִריב ּכָ סּוִלין -נֹות ׁשֶ   ;ּפְ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ ירַרּבִ   .(תרומות ח, א) .ַמְכׁשִ
ֲאַמר:  ַע, - "ֵמָתה"ַמאן ּדַ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ּכְ

ֲאַמר:  ְטָלה"ּוַמאן ּדַ י ֱאִליֶעֶזר! -  "ּבָ ַרּבִ   ּכְ
  

י ֱאִליֶעֶזר   יב, א  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ִליֵגי - ַאלִּ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   .ּכּוּלֵ
ִליֵגי  י ּפְ ַע: -ּכִ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ

ַרּבִ  - "ֵמָתה" :ֲאַמרַמאן ּדַ  ַע.ּכְ   י ְיהֹוׁשֻ
ֲאַמר   -  "ְטָלהּבָ " :ּוַמאן ּדַ

ַע ָהָתם, י ְיהֹוׁשֻ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ   ַעד ּכָ
ְכִתיב:  ְרֶצהַע וֹ ּופ ,ְך ה' ֵחילוֹ ֵר בָּ "ּדִ   -) , יא(דברים לג 146"ל ָיָדיו ּתִ

ּבֹו;   ֲאִפיּלּו ֲחָלִלין ׁשֶ
ַע מֹוֶדה. -ֲאָבל ָהָכא  י ְיהֹוׁשֻ   ֲאִפיּלּו ַרּבִ

  
  
  

                                                             

ֵרְך ה  146 ְנָא  'ּבָ ְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמׂשַ   יו ִמן ְיקּומּוןֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו תִּ

  רש"י
יצא עליו  - ונעשה כ"ג בן גרושה

  עדות שהוא חלל.
הרי הוא כמת ואין  - מתה כהונה
  הרוצח גולה.

איגלאי מילתא  - בטלה כהונה
למפרע שלא היה כ"ג והוה ליה האי 

ל ואינו רוצח נגמר דינו בלא כהן גדו
  חוזר לעולם.

 אליבא דרבי אליעזר כ"ע לא פליגי
כלומר מאן דאמר מתה ודאי  -

כרבי יהושע אמר ולא כרבי אליעזר 
דאליבא דרבי אליעזר ליכא למ"ד 
מתה כיון דלגבי עבודותיו אמר 

  פסולות למפרע ודאי אין זה כהן.
 - כי פליגי אליבא דרבי יהושע

כלומר אין אנו צריכין לומר מ"ד 
ה כרבי אליעזר ולא כרבי בטל

יהושע דאליבא דרבי יהושע איכא 
  למימר דפליגי.

עבודותיו  - פועל ידיו תרצה
כשירות אבל לענין שאר דבריו אינו 

  כהן.
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ינוֹ "   ...  ִנְגַמר ּדִ
ן ְצרּוָיה  ֲאִפיּלוּ וַ  יֹוָאב ּבֶ ָרֵאל ּכְ ר ְצָבא ִיׂשְ ם ְלעֹוָלםֵאינֹו יֹוֵצא ִמ - ׂשַ ָ    ."ׁשּ
  

        :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ י ָטֻעּיֹות ָטָעה יֹוָאב ּבְ ּתֵ   ׁשְ

ְכִתיב:  נָ "ּדִ ַקְר  ,ס יֹוָאב ֶאל אֶֹהל ה'ַוּיָ ֲחֵזק ּבְ ַח ַוּיַ ְזּבֵ   :), כחב 'א (מלכים 147"נֹות ַהּמִ
ּגֹו, ְוהּוא  - ָטָעה א ּגַ ֵאינֹו קֹוֵלט ֶאּלָ ַקְרנֹוָתיו; -ׁשֶ ַפס ּבְ   ּתָ
ית עֹוָלִמים, ְוהּוא  - ָטָעה ח ּבֵ א ִמְזּבַ ֵאינֹו קֹוֵלט ֶאּלָ ילֹה. -ׁשֶ ל ׁשִ ַח ׁשֶ ַפס ִמְזּבֵ   ּתָ

  
ֵיי    אֹוֵמר:ַאּבַ

ָהא ַנִמי ִמיְטָעא ָטָעה:   ּבְ
ָידֹו, ְוהּוא  - ָטָעה א ּכֵֹהן ַוֲעבֹוָדה ּבְ ֵאינֹו קֹוֵלט ֶאּלָ   ָזר ָהָיה. -ׁשֶ

  
  :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ל רֹוִמי ִלְטעֹות. רֹו ׁשֶ לֹׁש ָטֻעּיֹות ָעִתיד ׂשָ   ׁשָ
ְכִתיב:  א ֵמֱאדֹום"ּדִ ְצָרה ,ִמי ֶזה ּבָ ָגִדים ִמּבָ   :), א(ישעיהו סג 148"ֲחמּוץ ּבְ

ֵאיָנּה  -  טֹוֶעה ֶצר, ְוהּוא  ׁשֶ א ּבֶ   ּגֹוֶלה ְלָבְצָרה; -קֹוֶלֶטת ֶאּלָ
א ׁשֹוֵגג, ְוהּוא  -  טֹוֶעה ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ֶאּלָ   ֵמִזיד ָהָיה; -ׁשֶ
א ָאָדם, ְוהּוא  -  טֹוֶעה ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ֶאּלָ   ַמְלָאְך הּוא. -ׁשֶ

  
יֲאַמר  הוּ  ַרּבִ   :ַאּבָ

נּו ִלְקבּוָרה. -ָעֵרי ִמְקָלט    לֹא ִנּתְ
יהֶ "ְכִתיב: ּדִ  ם ְוִלְרכּוִמְגְרׁשֵ ָתםוּ ם ִיְהיּו ִלְבֶהְמּתָ ם ּוְלכֹל ַחּיָ   -) , ג(במדבר לה "ׁשָ

נּו, ְולֹא ִלְקבּוָרה. ים ִנּתְ   ְלַחּיִ
  

  ֵמיִתיֵבי:
ה"" ּמָ יָרתוֹ   -  ), כה(במדבר לה 149"ׁשָ ֵהא ּדִ ם תְּ   , ׁשָ

ֵהא ִמיָתתוֹ  ם תְּ   , ׁשָ

ֵהא ְקבּוָרתוֹ  ם תְּ   !"ׁשָ
  

  אֵני,רֹוֵצַח ׁשָ 
יּה ַרֲחָמָנא. ָגֵלי ּבֵ   ּדְ

  
  

                                                             

ָנס יֹוָאב ֶאל אֹהֶ  147 לֹום לֹא ָנָטה ַוּיָ ה ְוַאֲחֵרי ַאְבׁשָ י יֹוָאב ָנָטה ַאֲחֵרי ֲאדִֹנּיָ ָאה ַעד יֹוָאב ּכִ ֻמָעה ּבָ ְ ַח  'ל הְוַהׁשּ ְזּבֵ ַקְרנֹות ַהּמִ ֲחֵזק ּבְ   ַוּיַ
ְלבוּ  148 ְצָרה ֶזה ָהדּור ּבִ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ּבְ יַע ִמי ֶזה ּבָ ְצָדָקה ַרב ְלהֹוׁשִ ר ּבִ רֹב ּכֹחֹו ֲאִני ְמַדּבֵ   ׁשֹו צֶֹעה ּבְ
ה ְוָיׁשַ  149 ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ׁשֶ ְוִהּצִ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ֶמן ב ּבָ

  ַהּקֶֹדׁש 

  רש"י
בדרשא דמעם מזבחי  - טעה יואב

תקחנו ולא מעל מזבחי וכסבור 
  דהיינו מעל מזבחי.
דכתיב מזבחי  - מזבח בית עולמים

  המיוחד לי.
תפס במזבח של במה והוא  -  ה"ג

שעשה דוד לפני הארון שהיה באהל 
אשר נטה לו דוד בעיר דוד כדכתיב 
וינס יואב אל אהל ה' ומצינו בדברי 
הימים שעשה דוד מזבח לפניו ואי 
אפשר לומר מזבח של שילה שהוא 
היה בימי דוד ושלמה (היה בגבעון) 
+מסורת הש"ס: [בגבעון ואנן 

ו אמרינן (זבחים קי"ח) יום שמת ב
  עלי נאמר בו ויטוש משכן שילה]+

סמאל שיברח  - שרו של רומי
לבצרה שבתחלה יפרע ממנו כשיגיע 
הקץ להחרב כדכתיב (ישעיהו כד) 
יפקוד ה' על צבא המרום במרום 
ואחר כך על מלכי האדמה על 

  האדמה.
מדמו של סמאל ואף  - חמוץ בגדים

על פי שאין המלאכים בשר ודם 
האדם  כתב בו הכתוב כעין הריגת

לשבר את האזן מה שהיא יכולה 
  לשמוע.

ללוים שהן  - לא נתנו לקבורה
  שלהם.
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ָהִעיר קֹוֶלֶטת" ם ׁשֶ ׁשֵ חּוָמּה קֹוֵלט, ּכְ ְך תְּ    ."ּכָ
  

  ּוְרִמיְנהּו:
הּ "" ב ּבָ ּה  -) , כה(במדבר לה 150"ְוָיׁשַ ְתחּוָמּה  ּבָ    !"ְולֹא ּבִ
  

ֵייֲאַמר    :ַאּבַ
ָיא:   ָלא ַקׁשְ

אן    ִלְקלֹוט, -ּכָ
אן ָלדּור.   ּכָ

  
  ָלדּור?!

י   ּפּוק ֵליּה,ּתֵ
ין ׂשָ " ֵאין עֹוׂשִ ֶדה, ה ִמְגָרׁש ֶד ּדְ   ,ְולֹא ִמְגָרׁש ׂשָ

  !(ערכין לג:) "ְולֹא ִעיר ִמְגָרׁש , לֹא ִמְגָרׁש ִעיר
  

תָאַמר  ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ
א ִלְמִחיּלֹות.   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  

                                                             

ה ְוָיׁשַ  150 ּמָ ר ָנס ׁשָ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמּיַ ֶמן ְוִהּצִ ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ
  ַהּקֶֹדׁש 

  רש"י
דאין בונין בית במגרש  - תיפוק ליה

  דא"כ הוה ליה מגרש עיר.
  שדה של לוים. - אין עושין

שנתנו ללוים אלפים אמה  - מגרש
סביב העיר כדכתיב (במדבר לה) 
ומדותם מחוץ לעיר וכתיב מקיר 

אמה וגו' הא העיר וחוצה אלף 
כיצד אלף אמה מגרש שאין בו לא 
בית ולא שדה והשאר שדות 

  וכרמים.
תחת הקרקע שאין  - למחילות

אוכלות במגרש כלום מלמעלה ואי 
לאו דכתיב בה ולא בתחומה הייתי 

  אומר ידור בתחומה במערה.
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חּום" ָצא חּוץ ַלתְּ ּיָ ם  ,רֹוֵצַח ׁשֶ   -ּוְמָצאֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ

י ִליִלי  ַרּבִ    :אֹוֵמריֹוֵסי ַהּגְ
ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ    ,ִמְצָוה ּבְ

ל ָאָדם ַיד ּכָ   ;ּוְרׁשּות ּבְ
י ֲעִקיָבא     :אֹוֵמרַרּבִ

ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ    ,ְרׁשּות ּבְ
יִבין    ."ָעָליו 151ְוָכל ָאָדם ַחּיָ

  
ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

ם ֶאת ָהרוֹ ְוָרַצח גּ ""   -  ), כז(במדבר לה 152"ֵצַח וֹ ֵאל ַהּדָ
ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ   ; ִמְצָוה ּבְ

ם  ל ָאָדם -ֵאין ּגֹוֵאל ַהּדָ ַיד ּכָ   ;ְרׁשּות ּבְ
ְבֵרי  ִליִלי.ּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   ַרּבִ

י   :אֹוֵמרֲעִקיָבא  ַרּבִ
ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ    ,ְרׁשּות ּבְ

יִבין   ."ָעָליו 142ְוָכל ָאָדם ַחּיָ
  

ִליִלי?  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ִתיב: 'ִאם ָרַצח'?!   ִמי ּכְ
  

י ֲעִקיָבא?   ְוַרּבִ
  

ִתיב: 'ִיְרַצח'?!    ִמי ּכְ
  

ה ֲאַמר  ר טֹוִבּיָ   :ַרבֲאַמר ָמר זּוְטָרא ּבַ
ם ַוֲהָרגֹו  חּום, ּוְמָצאֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ ָצא חּוץ ַלּתְ ּיָ   ֶנֱהָרג ָעָליו. -רֹוֵצַח ׁשֶ

  
  ַמאן? כְּ 

ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ   לֹא ּכְ
י ֲעִקיָבא! ַרּבִ   ְולֹא ּכְ

  
א: ּנָ י ַהאי תַּ ֲאַמר, ּכִ   הּוא ּדַ

ַתְנָיא:   ּדְ
י"   :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ט" ּפָ ׁשְ ְלמּוד לֹוַמרַמה  -) , יב(במדבר לה 153"ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ   ?תַּ

ֱאַמר ּנֶ ם ֶאת ָהרוֹ ְוָרַצח גּ " :ְלִפי ׁשֶ   ?דָיכֹול ִמיָּ  -(במדבר לה)  "ֵצַח וֹ ֵאל ַהּדָ
ְלמּוד לֹוַמר ט" :תַּ ּפָ ׁשְ   .""ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ

  
י ֲעִקיָבא  י יֹוֵסי ְוַרּבִ   -ְוַרּבִ

ט"ַהאי  ּפָ ׁשְ יּה?  ,"ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ י ּבֵ ְרׁשֵ   ַמאי ּדָ
  

ֵעי ֵליּה לְ  ְנָיא: ַההּוא, ִמיּבָ   ִכְדּתַ
י ֲעִקיָבא "   :אֹוֵמרַרּבִ

ָרא ִין ְלַסְנֶהְדִרין ׁשֶ ֶפׁש ִמּנַ ָהַרג ֶאת ַהּנֶ   ,ּו ֶאָחד ׁשֶ
ֲעמֹוד ּבְ  ּיַ ֵאין ְמִמיִתין אֹותֹו ַעד ׁשֶ יןׁשֶ   ?ֵחרַא  ֵבית ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ט" :תַּ ּפָ ׁשְ ֲעמֹוד ּבְ  - "ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ ּיַ   ."ַאֵחר יןֵבית ּדִ ַעד ׁשֶ
  

                                                             

יִבין יןֵא . גירסת הגר"א: בדפוסכך  151   .ַחּיָ
ם 152 ם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ּדָ ם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ּגֵֹאל ַהּדָ   ּוָמָצא אֹתֹו ּגֵֹאל ַהּדָ
ט 153 ּפָ ׁשְ   ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ

  רש"י
איכא לפרושי לשון ציווי  - ורצח

כמו (שמות לו) ועשה בצלאל 
שי לשון ואהליאב ואיכא לפרו

רשות כמו ועשה ה' להם וגו' 
  (דברים לא).
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ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ

   - ) , כו(במדבר לה 155"א ָהרֹוֵצַח צֵ א יֵ צֹ יָ  154ִאם""

ֵמִזיד א ּבְ ִין, ֵאין ִלי ֶאּלָ ׁשֹוֵגג ִמּנַ    ?ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום ,"אצֵ א יֵ צֹ ִאם יָ " :תַּ   ."ִמּכָ
  

ְנָיא:   ְוָהּתַ
ֵמ "    ,ֶנֱהָרג - 156ִזידּבְ

ׁשֹוֵגג    !"ּגֹוֶלה -ּבְ
  

ָיא:ָלא    ַקׁשְ
ֵני ָאָדם'; -ָהא  ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ ֲאַמר: ָאְמִריַנן 'ּדִ ַמאן ּדַ   ּכְ
ֵני ָאָדם'. -ָהא  ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ ֲאַמר: ָלא ָאְמִריַנן 'ּדִ ַמאן ּדַ   ּכְ

  
ֵייֲאַמר    :ַאּבַ

ֲאַמר:  ַמאן ּדַ ָרא ּכְ ּבְ ְלׁשֹון ּבְ "ִמְסּתַ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ   ."ֵני ָאָדםּדִ
תֹו  ִחלָּ ּלֹא ְיֵהא סֹופֹו ָחמּור ִמּתְ   - ׁשֶ

תֹו  ִחּלָ ׁשֹוֵגג ּגֹוֶלה; - ַמה תְּ ֵמִזיד ֶנֱהָרג, ּבְ   ּבְ
ׁשֹוֵגג ּגֹוֶלה. -ַאף סֹופֹו  ֵמִזיד ֶנֱהָרג, ּבְ   ּבְ

  

                                                             

  .ִאםוְ כתוב: פסוק ב 154
הְוִאם ָיצֹא יֵ  155 ּמָ ר ָינּוס ׁשָ בּול ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ   ֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת ּגְ
ֵמִזיד ְוַההֹוְרגוֹ  :בדפוסכך במסורת הש"ס ובגר"א.  156   .ּבְ

  רש"י
סופו צאתו  - סופו חמור מתחלתו

  חוץ לתחום תחלתו הרציחה.

 



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ֵני ֲחָדא:   ּתָ

ָהַרג " נֹו ַנֲעׂשֶ  -ָאב ׁשֶ םּבְ   ."ה לֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ
  

  ְך:ְוַתְנָיא ִאיָד 
םֵאין ּבְ " ה לֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ   !"נֹו ַנֲעׂשֶ
  

  ֵליָמא:
ִליִלי,  -ָהא  י יֹוֵסי ַהּגְ   ַרּבִ

י ֲעִקיָבא? -ְוָהא    ַרּבִ
  

ָרא?!    ְוִתְסּבְ
ֲאַמר ין ְלַמאן ּדַ   , "ִמְצָוה" :ּבֵ
ֲאַמר ין ְלַמאן ּדַ ֵרי?! - "ְרׁשּות" :ּבֵ   ִמי ׁשָ

ר ַרב הּוָנאְוָהֲאַמר  ה ּבַ ֵבי ְוֵכן  ,ַרּבָ ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   :ַרּבִ
ִליַח ְלָא " ה ׁשָ ן ַנֲעׂשֶ   ,ִביו ְלַהּכֹותֹו ּוְלִקְלָלתוֹ ַלּכֹל ֵאין ַהּבֵ

ִסית   ,חּוץ ִמּמֵ
ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ה ָעָליווֹ ַתְחמ 157לֹא" :ׁשֶ   !"), ט(דברים יג 158"ל ְולֹא ְתַכּסֶ

  
א,   ֶאּלָ

ָיא:   ָלא ַקׁשְ
ְבנֹו, -ָהא    ּבִ

ֶב  -ְוָהא  נֹו.ּבְ   ן ּבְ
  
  

                                                             

  .לֹאוְ : בתורהכתוב  157
ה ָעָליו 158 ַמע ֵאָליו ְולֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ְולֹא ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכּסֶ   לֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתׁשְ

  רש"י
בנו השני נעשה  - אב שהרג את הבן

  גואל הדם של אחיו והורג את אביו.
רבי יוסי הגלילי  - הא דתניא נעשה

  היא דאמר מצוה לגואל הדם.
לכל  -  לכל אין הבן נעשה וכו'

ת שבתורה אין הבן נעשה עבירו
שליח ב"ד על אביו לא להלקותו 

  ולא לנדותו חוץ ממסית.
ה"ג אלא לא קשיא הא בבנו הא 

הא דתניא אין בנו נעשה  - בבן בנו
גואל הדם בבנו של רוצח קאמר 
והא דתניא בנו נעשה לו גואל הדם 
בבנו של הרוג קאמר שהוא בן בנו 

  של רוצח ואינו מוזהר על כבודו.

 



                                              ""ֵאּלּו ֵהן ַהּגֹוִלין –ַמֶּסֶכת ַמּכֹות ֶּפֶרק ב' 
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ָנה    ִמׁשְ

חּום תֹוְך ַהתְּ הּוא עֹוֵמד ּבְ חּום ,ִאיָלן ׁשֶ   ,ְונֹופֹו נֹוֶטה חּוץ ַלתְּ
חּום תֹוְך ַהתְּ  ,אֹו עֹוֵמד חּוץ ַלתְּ   - חּום ְונֹופֹו נֹוֶטה ּבְ

  .ּנֹוףַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַה 
  

ָמָרא    ּגְ

  ּוְרִמיְנִהי:
ְפִני" הּוא עֹוֵמד ּבִ   ,ְונֹוֶטה ַלחּוץ 159םִאיָלן ׁשֶ

חּוץ ְונֹוֶטה ִלְפִניםאֹו ע   :ֹוֵמד ּבַ
ֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוִלְפִנים  ִלְפִנים -ִמּכְ   ,ּכְ

ֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוַלחּוץ  ַלחּוץ -ִמּכְ   !"ּכְ
  

ר ַאָעֵרי ִמְקָלט ָקא ָרֵמית?!    ַמֲעׂשֵ
ר  ָלה ַרֲחָמָנא; -ַמֲעׂשֵ חֹוָמה ּתָ   ּבַ

לָ  -ָעֵרי ִמְקָלט  ִדיָרה ּתָ   ה ַרֲחָמָנא:ּבְ
נֹופֹו  ַדר ֵליּה, -ּבְ   ִמּתְ

רֹו  ִעיּקָ ַדר ֵליּה. -ּבְ   ָלא ִמּתְ
  

ר. ֲעׂשֵ ר ַאּמַ   ְוָרֵמי ַמֲעׂשֵ
ְתַנן   :160ּדִ

ַלִים " ירּוׁשָ   ,ְך ַאַחר ַהּנֹוףּלֵ ַה  -ּבִ
ָעֵרי ִמְקָלט    !(מעשרות ג, י) "ְך ַאַחר ַהּנֹוףּלֵ ַה  -ּבְ

  

ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ
ָיא: י ְיהּוָדה, - ָהא    ָלא ַקׁשְ   ַרּבִ

ָנן. -ְוָהא    ַרּבָ
  

ַתְנָיא:     ּדְ
י ְיהּוָדה"   יב, ב    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְמָעָרה  ְתָחּה  -ּבִ   ,הֹוֵלְך ַאַחר ּפִ
ִאיָלן    ."הֹוֵלְך ַאַחר נֹופוֹ  -ּבְ

  

ר  י ַמֲעׂשֵ ּבֵ י ְיהּוָדה ּגַ ְמַעּתְ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ   ְלחּוְמָרא: -ֵאימּור ּדְ
חּוץ וְ  רֹו ּבַ ְפִנים ִעיּקָ   -נֹופֹו ּבִ

ִריק; רֹו ַנִמי ָלא ָמֵצי ּפָ ִעיּקָ ִריק, ּבְ ְבנֹופֹו ָלא ָמֵצי ּפָ י ֵהיִכי ּדִ   ּכִ
חּוץ  ְפִנים ְונֹופֹו ִמּבַ רֹו ִמּבִ   -ִעיּקָ

יה ִדּיָ לֹא ּפְ רֹו ַנִמי ָלא ָמֵצי ָאֵכיל ּבְ ִעיּקָ יה, ּבְ ִדּיָ לֹא ּפְ ְבנֹופֹו ָלא ָמֵצי ָאֵכיל ּבְ י ֵהיִכי ּדִ   .ּכִ
י ָעֵרי ִמְקָלט: ּבֵ א ּגַ   ֶאּלָ

ר ָלָמא ִעיּקָ ׁשְ ְפִנים ּבִ חּוץ ְונֹופֹו ּבִ   –ֹו ּבַ
רֹו ַנִמי ָלא ָמֵצי ָקֵטיל ֵליּה; ִעיּקָ ְבנֹופֹו ָלא ָמֵצי ָקֵטיל ֵליּה, ּבְ י ֵהיִכי ּדִ   ּכִ

חּוץ  ְפִנים ְונֹופֹו ּבַ רֹו ּבִ א ִעיּקָ   -ֶאּלָ
ְבנֹופֹו ָמֵצי ָקֵטיל י ֵהיִכי ּדִ ִעיּקָ  ּכִ ֵאי ָקֵאי! ָמֵצי ָקֵטיל ֵליּה?!רֹו ַנִמי ֵליּה, ּבְ ּוָ   ָהא ּגַ

  

  :ָרָבאֲאַמר 
רֹו  ִעיּקָ ָלא ָמֵצי ָקֵטיל; -ּבְ ִליֵגי, ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ

ים ּוִבְצרֹורֹות  ִחּצִ נֹופֹו, ְוָיכֹול ְלהֹוְרגֹו ּבְ ָמ  -ָקֵאי ּבְ ִליֵגי, ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ֵצי ָקֵטיל ֵליּה;ּדְ
א ְלנֹופֹו: ְרּגָ רֹו ּדַ י ִעיּקָ ְמַהּוֵ ִליֵגי, ּבִ י ּפְ   ּכִ

א ְלנֹופֹו, -ָמר ָסַבר  ְרּגָ רֹו ּדַ   ָהֵוי ִעיּקָ
א ְלנֹופֹו. -ּוָמר ָסַבר  ְרּגָ רֹו ּדַ   ָלא ָהֵוי ִעיּקָ

  

י    ֲאַמר:ַרב ַאׁשִ
  .ַאף ַאַחר ַהּנֹוף  ?"ַאַחר ַהּנֹוף"ַמאי 

                                                             

תֹוְך ַהּפְ : בדפוססורת הש"ס. כך בגר"א ובמ 159   .ִניםּבְ
ַתְנָיא :בדפוסכך במסורת הש"ס.  160  .ּדְ

  רש"י
  .מתני'

אפי' הוא בעיקרו שבתוך  - הכל הולך אחר הנוף
התחום הרי הוא כיוצא חוץ לתחום ואם עיקרו 

  חוץ לתחום ונופו בתוך התחום אף העיקר קולט.
  

  גמ'.
בירושלים ולענין  - אילן שהוא עומד בפנים

  אכילת מעשר שני בירושלים היא שנויה.
אלמא לא נופו שדינן בתר  - מכנגד החומה וכו'

  א עיקר בתר נוף.עיקר ול
דכתיב (דברים יב) לפני ה'  - בחומה תלה רחמנא

  אלהיך תאכלנו.
דכתיב (במדבר לה) כי בעיר  - בדירה תלה רחמנא

  מקלטו ישב ונופו ראוי לדירה יותר מעיקרו.
  לענין מעשר הלך אחר הנוף. - בירושלים
  לענין מעשר אמרה למילתיה. - רבי יהודה

פתוחה לחוץ כולה בפנים ו - הלך אחר פתחה
  כלחוץ כולה בחוץ ופתוחה לפנים כלפנים.

ומתניתין דהכא וברייתא  -  באילן הלך אחר נופו
רבי יהודה ומתני' דאילן שהוא עומד בפנים כו' 

  רבנן ושינויא קמא ליתא.
כלומר היכי בעית  - אימור דשמעת ליה כו'

לאוקמא להא דתניא בירושלים הלך אחר הנוף 
תנא בה חדא בירושלים  כו' כר' יהודה הניחא אי

הלך אחר הנוף ולא תנא בה בערי מקלט הלך 
אחר הנוף מצית מוקמת לה כרבי יהודה אבל 
השתא מאן ציית לך אימור דשמעת ליה לרבי 
יהודה גבי מעשר באילן הלך אחר הנוף משום 
דאיכא למימר לחומרא בין עיקרו בפנים ונופו 
 בחוץ בין עיקרו בחוץ ונופו בפנים דגבי מעשר

איכא בין בפנים בין בחוץ חדא לחומרא וחדא 
לקולא חומר בפנים מבחוץ שבחוץ יכול לפדותו 
ובפנים אינו יכול לפדותו דקלטי ליה מחיצות 
וחומר בחוץ מבפנים שאינו נאכל בחוץ בלא 
פדייה ובפנים אוכלו בלא פדייה ואיכא למימר כי 
אמר רבי יהודה הלך אחר הנוף לחומרא אמרה 

  .כדמפרש ואזיל
הלך אחר הנוף  -עיקרו בחוץ ונופו בפנים כו' 

  לענין פדייה.
הלך אחר הנוף לענין  - עיקרו בפנים ונופו לחוץ

אכילה דמישדי עיקרו בתר נופו ואסור לאוכלו 
  בעיקרו אא"כ פדאו מקודם שנכנס.

על כרחך עיקרו בפנים ונופו  - אלא בערי מקלט
  לחוץ לא משכחת לה אלא לקולא.

 - קרו כולי עלמא לא פליגי כו'אמר רבא בעי
לעולם כדקא משנינן הא רבי יהודה והא רבנן 
דלרבנן לא שדינן לא נוף בתר עיקרו ולא עיקרו 
בתר נוף לא במעשר ולא בערי מקלט כדקתני 
קמייתא מכנגד החומה ולפנים כלפנים ורבי 
יהודה פליג ואמר שדי עיקרו בתר נופו ודקאמרת 

לחומרא אמרינן דלמא לחומרא קאמר אנן נמי 
לה לענין מעשר כדאמרן ולענין מקלט היכא 
דעיקרו בחוץ ונופו בפנים דחומרא הוא שדי 
עיקרו בתר נופו ואם רוצח בעיקרו לא מצי קטיל 
ליה והיכא דעיקרו בפנים ונופו בחוץ דקאמר בה 
רבי יהודה הלך אחר הנוף לאו למישדי עיקרו 

ליה  בתר נופו ולמימר דכי היכי בנופו מצי קטיל
בעיקרו נמי מצי קטיל קאמר דבעיקרו שבפנים 
כולי עלמא לא פליגי דלא מצי קטיל והיכא דקאי 
רוצח בנופו שבחוץ ויכול גואל הדם לעמוד חוץ 
לתחום ולהורגו בחצים ובצרורות כולי עלמא לא 
פליגי דמצי קטיל דלכולי עלמא נוף בתר עיקר לא 

וף שדינן כי פליגי דקאמר ר' יהודה הלך אחר הנ
למהוי עיקרו דרגא לנופו שיכנס גואל הדם בתוך 
התחום ויעלה דרך העיקר ויהרגנו בנופו קאמר 
וכי הך קולא אית ליה לר' יהודה דהא לאו עיקר 

  שדי בתר נוף אלא כל חד כדקאי.
דקאמר מתני'  - רב אשי אמר מאי אחר הנוף

דהכא וכן ברייתא בערי מקלט אף אחר הנוף 
לחומרא ולענין מעשר  ורבי יהודה היא וכולהו

כדשנינן ולענין מקלט אף אחר הנוף קאמר 
דהיכא דעיקרו בחוץ ונופו בפנים שדי עיקרו בתר 
נופו לחומרא ולא תימא כדקאי קאי אבל היכא 
דעיקרו בפנים ונופו בחוץ שדי נופו בתר עיקרו 
ולא מצי קטיל בנופו ומשום דבכולי ְּגָמָרא שדינן 

מימר דלענין מקלט נוף בתר עיקר אצטריך הכא ל
  זמנין דשדינן עיקר בתר נוף לחומרא.
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  ָנה ִמשְׁ 

אֹוָתּה ָהִעיר    -ָהַרג ּבְ
כּוָנהגּ  כּוָנה ִלׁשְ ְ   .ֹוֶלה ִמׁשּ

  .ּגֹוֶלה ֵמִעיר ְלִעיר -ּוֶבן ֵלִוי 
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
י ְלָך ָמקֹום"" ְמּתִ   -  ), יג(שמות כא 161ְוגֹו' "ְוׂשַ

י ְלךָ " ְמּתִ יךָ  - "ְוׂשַ ַחּיֶ   ;ּבְ
קֹוְמךָ  - "ָמקֹום"   ;ִמּמְ
ר ָינּוס " הֲאׁשֶ ּמָ ָהיּו יִ  - "ׁשָ ד ׁשֶ רְמַלּמֵ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ַמְגִלין ּבַ   .ׂשְ

  ?ְלֵהיָכן ַמְגִלין
  .היָּ ְלַמֲחֵנה ְלוִ 

אן ָאְמרוּ    :ִמּכָ
ָהַרג  ן ֵלִוי ׁשֶ ֶלְך ְלֶפֶלךְ  -ּבֶ   ,ּגֹוֶלה ִמּפֶ

ָלה ְלִפְלּכֹו  ְלּכֹו קֹוְלטוֹ  -ְוִאם ּגָ   ."ּפִ
  

ַרב ִאיָקאַר ֲאַמר  ֵריּה ּדְ   :ב ַאָחא ּבְ
  ַמאי ְקָרא?

ב" י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ ָבר. -) , כח(במדבר לה 162"ּכִ ָלַטתּו ּכְ ּקְ   ִעיר ׁשֶ
  
  

                                                             

ה 161 ּמָ ר ָינּוס ׁשָ י ְלָך ָמקֹום ֲאׁשֶ ְמתִּ ה ְלָידֹו ְוׂשַ ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ  ַוֲאׁשֶ

דֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהגָּ  162 ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ תוֹ ּכִ   דֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ

  רש"י
  מתני'.

רוצח שגלה  - הרג באותה העיר
לעיר מקלט וחזר והרג באותה 

  העיר בשוגג.
בתוך העיר  - גולה משכונה לשכונה

כי מן העיר אינו רשאי לצאת מפני 
  רציחה ראשונה.

שהוא מיושבי העיר והרג  - ובן לוי
וא רשאי בשוגג גולה מעיר לעיר שה

  לצאת מן העיר שלא גלה שם.
  
  

  גמ'.
כאן הבטיחו  - ושמתי לך בחייך

הקדוש ברוך הוא למשה שיזכה 
למצוה זו בחייו שהבדיל שלש 

  ערים.
שתהא מחנה  -  מקום ממקומך

לויה קולטת ואף ערי מקלט יהיו 
  ערי לויה.

  מדינה. - פלך
דפלכו קולטו ודמתני'  -  מאי קרא

  כונה.נמי דקתני גולה משכונה לש
קרא יתירא הוא  - בעיר מקלטו

  דמצי למכתב כי שם ישב.
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ָנה    ִמׁשְ

ּיֹוֵצא ּבוֹ    :ּכַ
ָלה ְלִעיר ִמְקָלטוֹ  ּגָ דוֹ ְוָר  ,רֹוֵצַח ׁשֶ י ָהִעיר ְלַכּבְ   -  צּו ַאְנׁשֵ

  '.ֲאִנירֹוֵצַח ' :יֹאַמר ָלֶהם
   -' י ֵכןַאף ַעל ּפִ ' :ָאְמרּו לוֹ 

ל ֵמֶהן   .ְיַקּבֵ
ֱאַמר ּנֶ ַבר ָהר" :ׁשֶ   .), ד(דברים יט 163"ֵצַח וֹ ְוֶזה ּדְ

  
ם  יג, א  ָכר ַלְלִוּיִ    ,ַמֲעִלים ָהיּו ׂשָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .ַרּבִ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָכר   .לֹא ָהיּו ַמֲעִלים ָלֶהן ׂשָ
   

ּה  ָהָיה ּבָ ָרָרה ׁשֶ ְ    ,ְוחֹוֵזר ַלׂשּ
ְבֵרי  י ֵמִאירַר ּדִ   .ּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ָהָיה ּבָ ָרָרה ׁשֶ ְ   .לֹא ָהָיה חֹוֵזר ַלׂשּ

  

ָמָרא   ּגְ

ֲהָנאֲאַמר    :ַרב ּכָ
ׁש; -ַמֲחלֹוֶקת  ׁשֵ   ּבְ

ָמר ָסַבר:    ִלְקִליָטה, -) , יב(במדבר לה 164"ָלֶכם"ּדְ
  ְלָכל ָצְרֵכיֶכם. - "ָלֶכם"ּוָמר ָסַבר 

ּתַ  ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ   - ִים ֲאָבל ּבְ
ָכר. ְבֵרי ַהּכֹל ָהיּו ַמֲעִלין ָלֶהם ׂשָ   ּדִ

  
  :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 
אי,  ַמע! -  "ָלֶכם"ָהא ַוּדַ   ְלָכל ָצְרֵכיֶכם ַמׁשְ

  
א,   ֶאּלָ
  :ָרָבאֲאַמר 

ִים; -ַמֲחלֹוֶקת  ּתַ ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ   ּבְ
ָמר ָסַבר:  נוּ "ּדְ ּתְ י ָהָנְך  ,(במדבר לה) "ַוֲעֵליֶהם ּתִ   ה,ִלְקִליָט  -ּכִ
נוּ "ּוָמר ָסַבר:  ּתְ י ָהָנְך  ,"ַוֲעֵליֶהם ּתִ   ַמה ָהָנְך ְלָכל ָצְרֵכיֶכם, ַאף ָהֵני ַנִמי ְלָכל ָצְרֵכיֶכם. -ּכִ

ׁש  ׁשֵ ָכר. -ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל לֹא ָהיּו ַמֲעִלים ָלֶהן ׂשָ   ּדִ
  
  

                                                             

לְ  163 מֹל ׁשִ ְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמתְּ ה ֶאת ֵרֵעהּו ּבִ ר ַיּכֶ ה ָוָחי ֲאׁשֶ ּמָ ר ָינּוס ׁשָ ַבר ָהרֵֹצַח ֲאׁשֶ   ׁשֹםְוֶזה ּדְ
טְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו לִ  164 ּפָ ׁשְ   ְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ

  רש"י
  מתני'.

אנו רוצים  -אם אמרו לו אעפ"כ 
  לכבדך יקבל מהם.

הערים שכר ללוים  - מעלים היו
שרוצחים שוכרים מהם את בתי 

  הדירה.
אם היה  - חוזר לשררה שהיה בה

נשיא או ראש בית אב חוזר 
לגדולתו כשישוב לעירו במיתת 

  כה"ג.
  
  

  גמ'.
  ערי מקלט. - מחלוקת בשש

לרוצחים נאמר והיו לכם  - לכם
  הערים למקלט.
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ּה " ָהָיה ּבָ ָרָרה ׁשֶ ְ   , חֹוֵזר ַלׂשּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ
י ְיהּוָדהַר     :אֹוֵמר ּבִ

ּה  ָהָיה ּבָ ָרָרה ׁשֶ ְ    ."לֹא ָהָיה חֹוֵזר ַלׂשּ
  

ָנן: נּו ַרּבָ   ּתָ
ְחּתוֹ "" ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ ת ֲאבֹוָתיו ָיׁשּובוּ ְוֶאל ֲאח ,ְוׁשָ   - ) , מא(ויקרא כה 165"ּזַ

ְחּתֹו  ּפַ ב -ְלִמׁשְ    ,הּוא ׁשָ
ב  ֶהֱחִזיקּו ֲאבֹוָתיו -ְוֵאינֹו ׁשָ ֶ   ;ְלַמה ׁשּ

ְבֵר  י ְיהּוָדהי ּדִ   .ַרּבִ
י   :אֹוֵמרֵמִאיר  ַרּבִ

ֶהֱח  ֶ ב ְלַמה ׁשּ   .יוִזיקּו ֲאבֹוָת ַאף הּוא ׁשָ
ת ֲאבֹוָתיו" ֲאבֹוָתיו - "ֶאל ֲאחּוּזַ   .ּכַ

גֹוֶלה  הּוא אֹוֵמר  -ְוֵכן ּבְ ׁשֶ   .ְלַרּבֹות ֶאת ָהרֹוֵצַח  ,"ָיׁשּוב"ּכְ
  

גֹוֶלה"ַמאי    ?"ְוֵכן ּבְ
  

ְנָיא: ְדּתַ   ּכִ
תוֹ וּ ֵצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאחוֹ ָיׁשּוב ָהר""   - ) , כח(במדבר לה 166"ּזָ

ב תֹו הּוא ׁשָ ב ְל  ,ְלֶאֶרץ ֲאחּוּזָ ֶ ַמ ְוֵאינֹו ׁשָ   ;ֶהֱחִזיקּו ֲאבֹוָתיוה ׁשּ
ְבֵרי  י ְיהּוָדה.ּדִ   ַרּבִ

י    :אֹוֵמרֵמִאיר  ַרּבִ

ב ְל  ֶ ַמ ַאף הּוא ׁשָ   ."ִזיקּו ֲאבֹוָתיוֶהֱח ה ׁשּ
  

ַמר  יָבה'ּגָ יָבה' 'ׁשִ   .ֵמָהָתם 'ׁשִ
  

        הדרן עלך אלו הן הגוליןהדרן עלך אלו הן הגוליןהדרן עלך אלו הן הגוליןהדרן עלך אלו הן הגולין
  
  

                                                             

ת ֲאבָֹתיו ָיׁשּוב 165 ְחּתֹו ְוֶאל ֲאֻחּזַ ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ ְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ְוׁשָ   ְוָיָצא ֵמִעּמָ
תוֹ  166 דֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ דֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ   ּכִ

  רש"י
בעבד עברי כתיב  - ושב אל משפחתו

  כשיוצא חפשי בשש או ביובל.
  לשררה. - שהוחזקו אבותיוה מל

סיפא  -  אל אחוזת אבותיו כאבותיו
דמילתיה דרבי מאיר היא ומביא ראיה 
לדבריו מסוף המקרא שחוזר לגדולתו 

מר ואל אחוזת אבותיו אל כל חזקת שנא
  אבותיו.

כמחלוקת בעבד עברי כך  -  וכן בגולה
מחלוקת ברוצח שגלה וחזר במיתת 
הכהן ומהכא יליף דכשהוא אומר כאן 
ישוב קרא יתירא דמצי למכתב ושב אל 

  משפחתו ואל אחוזת אבותיו ולשתוק.
דמופנה לדון הימנו  - לרבות את הרוצח

ונאמר ברוצח  גזירה שוה נאמר כאן ישוב
ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו כדמפרש 
ואזיל מאי וכן בגולה ומסקנא גמר שיבה 

  שיבה מהתם.

 


