
 עין משפט
 נר מצוה

 מג א מיי׳ פ״מ מהלי
 רוצח הל׳ ט והל׳ י

 סמג עשץ עז:
ד ב ג מיי׳ שס הלכה  מ

 מ הכל שס:
ה ד מיי׳ שם פ״ז הל׳  מ

 א שמג עשי! עו:
 מו ה מיי׳ פ״ל מהל׳
 ת״ח הלכה א סמג
 עשין יב טוש״ע י״ד סימן

 רמו ס״ז:
 מז ו מיי׳ ס״ו מהל׳ רוצח

 הלכה א סמג עשי! עו:
 ז ומיי׳ שס פ״ח הל׳ גו

 גליון הש״ם
 נמ׳ ב׳ הא דרב הסדא.
 עיין שנת דף ל ע״נ:
 רש"* ־"ה ־־ב אש־ ובו'
 גרם־' ללמוד. רצה לתק
 דלמה הקדים ראשון דנרי
 רנ אשי לדרנינא הא רנינא
 קשיש מיניה לוה נתנ רש״י
 דדנרי רנ אשי ללמוד
 ודרנינא ללמד מש״ה נקט
 כסדר ללמוד ואח״כ ללמד:

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ אמר אניי הללו.
 נ״נ פירוש הל שש:
 (ב) ־ש׳׳י ד״ה נואלו שרי
 צוען נשאו. נ״נ נשאו

 סרש״י נתעו:

 מוםף רש״י
ט ל ק  וחברון עיר מ
 הוא. כדכתינ כיהושע (כא
 יג) ולנני אהרן הנהנים
 נתנו את עיר מקלט הרוצת
 את חברון ואת מגרשיה
נ קבב::..  >ושב״ם ב״
 פרוודהא. כסריס ושדות
 שסנינ להעיר תוצה למגרש
.  >שם). ערים הללו
ו מ:<. בי  הניתנים לליייס !עו
 לא טירץ קטנים. לפי
 שהן ערי מקלט ובעינן
 שיהא שס יישוב לבית מנוס
 לרוצחים >שם). ולא
 כרכים גדולים. לסי
 שמתקבצין שס מכל
 מקומות לסחורה ותהא רגל
 גיאל הדם מצרה שם
 ויארוב את הרוצח ויהרגנו
 .:שם). אלא עיירות
 בינוניות. בלא תומה
 .:שם). אוהב כסף לא
 ישבע כסף. אוהב מצוות
!קהלת ה טו.  צא ישבע מהן
ע כל  מי שיכול להשמי
 תהילתו. ואין מי שיכול
 לספר את כולו לפיכך אין
 נראה לשפר מדעתו אלא
 את שתקני מכמים !מגילה
. אשר נואלנו. ח!  י
ית  מתרגם דאיטפשנא !תענ
. דכתיב ן טאי  ז.:.. שחו
 נואלנו גבי תטאנו (שם!. כי
 טוב יום בחצריך. כלומר
 כבר אמרת לפני טוב יום
 שאתה עומד בחצרי יעיסק
 בתורה מאלף עולות שעתיד
 בנך שלמה להעלות,
 כדכתינ (מ״א ג! אלף
 עולות יעלה שלמה וגו׳

 ושבת ל.).

 רבינו חננאל

 אלו הן הגולין פרק שני מכות
 שס זיין ויהרוג שאס יביא כלי זיין ממקומו ירגישו בו: וכלי מצודה.
 אף בהם הורגין חיות: מאי קרא. דמתקנינן להו לרוצחין דבר שצריכין
 לו: להלמיד שאינו הגון. שלא יביאוהו עונותיו לידי הריגה בשוגג
 ויגלה דאמרי׳ לקמן (עמול ב< שאינו מצד אלא ברשעים: לימנוח

 טוקבין. אורבין: מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי. תברון וקדש
 רתוקות מגבולי הארץ ע<שני רביעי הארץ וההורג בסוף הגבול צריך
 לנוס רביע הארץ: ומ״ש מציעאי דמקרבי. ההורג בין חברון לשכם
 ובין שכם לקדש קרוב למקלמ מיכן ומיכן: בין לדעה כין שלא

 דכתיב 1גלעד קריה פועלי און עקובה מדם
 מאי עקובה מדם א״ר אלעזר שהיו עוקבין
 להרוג נפשות ומאי שנא מהאי גיסא ומהאי
 גיםא דמרחקי ומאי שנא מציעאי דמקרבי
 אמר אביי בשכם נמי שכיחי רוצחים דכתיב
וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו 2 

 שכמה וגו׳ מאי חבר כהנים א״ר אלעזר שהיו
 מתחברין להרוג נפשות ככהנים הללו
 שמתחברין לחלוק תרומות בבית הגרנות
 ותו ליכא והא כתיב 3ועליהם תתנו ארבעים
 ושתים עיר אמר אביי ״הללו >* קולטות בין
 לדעת בין שלא לדעת הללו לדעת קולטות
י וחברון עיר מקלט  שלא לדעת אינן קולטות א
 ״הוא והכתיב 4ויתנו לכלב את חברון כאשר
ואת  דבר משה אמר אביי גיפרוודהא דכתיב 5
 שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה
 וקדש עיר מקלט הואי והכתיב 6וערי מבצר
 הצדים צר וחמת רקת וכנרת [וגו׳] וקדש
 ואדרעי ועין חצור י< ותניא ערים הללו אין
 עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכים

 לדעה. בין שברח שם לדעת קליטה
 בין ןשלא] ברח שם ושלא) לדעת
 [קליטה] שלא היה יודע שהיא קולטת:
 פרוודהא. כפרים ומצרים הסמוכות
 לה ונקראות על שמה נמנו לכלב:
 וערי מבצר. כרכים גדולים שהיו
 בנתלת נפתלי הצדים צר וגו׳: ערים
ד מקלט: טירין קטנים.  הללו. ע
 לפי שאין מזונות מצרין שם: ולא
 כרכים גדולים. שהכל נקבצים שם
 תמיד ויהא רגל גואל הדס מצויה שם
 ויארוב לו: כגון םליקום. עיר מבצר
 רש כפר סמוך הנקרא אקרא דסליקוס
 כך קדש העיר מבצר ועיר בינוני
 סמוכה לה הנקראת על שמה: ואם
 אין שם מים. כשנפלו בגורל בימי
 יהושע ללויס הביאו להם אמות מיס
 אחרי כן מן הנהרות הרחוקים: במקום
 שווקים. שימצאו מזוגות לקנוח:
 במקום אוכלוסין. שיהו כפרים
 ויישוב סמוכים להם שלא יבואו
 גואלי הדס מרובים על העיר בחיל:
 כלי זיין. שלא יקנה גואל הדס

אמר רב יוסף (  גדולים אלא עיירות בינוניות ה
בערים הללו

א  פ ו  תרתי קדש הואי אמר רב אשי כגון סלקום ואקרא דסליקום ג
ואץ  אין עושין אותן לא טירין קטנים ולא כרכין גדולים אלא עיירות בינוניות 0

 בהצלה החלה. שפחח הכחוב בו
 בערי מקלט תחלה: הזרח שמש
 לרוצחים. להטן להם תיותס כגון הנך
 מילי דלעיל: הזרחח שמש לרוצחים.
 בהבדלה זו ויפה עשית: ללמד
 בהמון. לדרוש ברבים: שכל תבואה
 שלו. שבקי במקרא במשנה ובהלכות
 ובאגדות: ורבנן ואיחימא רב מרי
 אמרי מי אוהב בהמון וגו׳ האוהב ח״ח
 לו חבואה. התורה מתזרת עליו ועל
 זרעו כדאמרינן בעלמא (שכת לף
 כג:< האי מאן דרמיס רבנן הרין
 ליה בנין רבנן: [יהבו רבנן עינייהו
 ברבה. שהיה אוהב תלמידי תכמיס
 ביותר והיו לו בניס ת״ת]: רב אשי
 אמר כוי. בדרב אשי s גרסי׳ ללמוד
 בדרבינא גרסי׳ ללמד: ללמוד בהמון.
 עם חברים רבים: גואלו שרי צוען
 (« נשאו שרי נון*. אלמא הנואל נשא
 לחטוא: ללמד בהמון. מרבה חלמידיס:
 לו תבואה. לפי שעל ידיהם ירבה
 הפלפול ונותן לב לתרץ קושיותיהם:
 בשעריך. בשביל שעריך: מאלןז
 עולוח כוי. מקרא כתוב אלף עולות
 יעלה שלמה וגו׳ (מלכיס א ג<:

 מקלט
 , מושיבין אותן אלא במקום מים
 ואם אין שם מים מביאין להם מים ואין מושיבין אותן אלא במקום שווקים'ואין מושיבין אותן אלא במקום
 אוכלוסין נתמעטו אוכלוםיהן מוםיפין עליהן נתמעטו דיוריהן מביאין להם כהנים לוים וישראלים ואין מוכרין בהן
 לא כלי זיין ולא כלי מצודה דברי רבי נחמיה וחכמים מתירין;ושוין שאין פורסין בתוכן מצודות ואין מפשילין
 לתוכן חבלים כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם א״ר יצחק מאי קרא 7ונם אל אחת מן הערים האל וחי
 עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא תנא י תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי דתהוי ליה
הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו שלא ישנה אדם ״*לתלמיד שאינו הגון א״ר יוחנן ו  חיותא ״אמר ר׳ זעירא מכאן ה
את בצר במדבר וגו׳ [וכתיב בתריה]  איני והא א״ר יוחנן מנין לדברי תורה שהן קולטין שנאמר 8
 ׳וזאת התורה לא קשיא הא בעידנא דעסיק בה הא בעידנא דלא עסיס בה ואי בעית אימא מאי קולטין
כי הא דרב חםדא הוה יתיב וגרים בבי רב ולא הוה קא יכול שליחא [דמלאכא דמותא] למיקרב  ממלאך המות 8
 לגביה דלא הוה שתיק פומיה מגירםא סליק ויתיב אארזא דבי רב פקע ארזא ושתיק ויכיל ליה א״ר תנחום בר
 חנילאי מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה מפני שהוא פתח בהצלה תחלה שנאמר 10וישמע ראובן
אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה [שמש] אמר לו 1  ויצילהו מידם דרש רבי שמלאי מאי דכתיב 1
 הקב״ה למשה הזרח שמש לרוצחים איכא דאמרי א״ל הזרחת שמש לרוצחים דרש רבי םימאי מאי דכתיב
אוהב כסף לא ישבע כםף ומי אוהב בהמון לא תבואה אוהב כסף לא ישבע כסף זה משה רבינו שהיה יודע 1 2 

 1שאין שלש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו שלש בארץ כנען ואמר מצוה שבאה לידי אקיימנה

 ומי אוהב בהמון לא תבואה למי נאה ללמד בהמון מי שכל תבואה שלו והיינו טידא״ר אלעזר מאי דכתיב
מי ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו למי נאה (ללמד) [למלל] גבורות ה׳ מי שיכול להשמיע כל תהלתו 1 3 

 ורבנן ואיתימא רבה בר מרי אמר מי אוהב בהמון לו תבואה כל האוהב ׳׳(למלמד) בהמון לו תבואה יהבו
 ביה רבנן עינייהו ברבא בריה דרבה (סימן אשי ללמוד רבינא ללמד) רב אשי אמר כל האוהב ללמוד בהמון
חרב אל הבדים ונואלו חרב על צוארי שונאיהם של 1  לו תבואה והיינו כ<דא״ר יוסי בר׳ חנינא מאי דכתיב 4
אשר נואלנו 1  לית״ח שיושבין ועוםקין בתורה בד בבד ולא עוד אלא שמטפשין כתיב הכא ונואלו וכתיב התם 5

1נואלו שרי צוען רבינא אמר כל  ולא עוד אלא שחוטאין שנאמר ואשר חטאנו ואיבעית אימא מהכא 6
 האוהב ללמד בהמון לו תבואה והיינו דאמר ״י רבי הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם מי גרם לרגלינו שיעמדו 1  יותר מכולן א״ר יהושע בן לוי מאי דכתיב 7
 במלחמה שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה וא״ר יהושע בן לוי מאי דכתיב 18שיר המעלות לדוד
 שמחתי באומרים לי בית ה׳ נלך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבש״ע שמעתי בני אדם שהיו
 אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל ושמחתי ״אמר לו
כי טוב יום בחצריך מאלף טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד 1  המב״ה 9
 שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח: ומכוונות להם דרכים וכו׳: תניא סיר׳ אליעזר בן יעקב אומר

ט ל ק  מ

 מםורת הש״ם

 א) נ״נ קככ:, כ) ס״א
 הואי, ג) [לסי מ״ש הערוך
 נערך פרוור ע״ש צ״ל
 פרוורהא נרי״ש והעיר
 המיסף הערוך שס פירושו
 בלשון יוני מגרשי הערים
 וכפרים נקרא פרוור],
 ד)ןערטן לג:ע״ש],ה)1שס
 לנ:], ו) [תיספמא פ״נ
 ע״שן, t) נ״א א״ר זירא,
 ח) תולין קלג. ע״ש,
 נו) הוריות יג: מגילה ימ.,
 י) נדסו״י ליתא, כ) תענית
 ז. נרכות סג:, ל) [נס״א:
 ישראל], מ) [תענית ו.
 ע״שן, 0 [שנת ל.!,
 ס) ]תוספתא פ״נ], ע) צ״ל

 רביעית,

 תורה אור השלם
 1 . גלעד קרית פעלי און
 עקבה מדם: הושע ו ח
 2. וכחכי איש גדודים
 חבר כהנים דרף ירצחו

 שכמה כי זמה עשו:
 הושע ו ט
 3. ואת הערים אשר
ת שש ערי  תתנו ללוים א
 המקלט אשר תתנו לנס
 שמה הרצח ועליהם
 תתנו ארבעים ושתים
 עיר: במדבר לה ו
 4. ויתנו לכלב את
 הברון כאשר דבר משה
ת שלישה  ויורש משם א
 בני הענק: שופטים א כ
 5. ואת שדה העיר ואת
 חצריה נתנו לכלב בן

 יפנה באחזתו:
 יהושע כא יב
 6. וערי מבצר הצךים
 צר וחמת רקת וכנרת:
אדמה ודזךמה חחצור:  ו
 וקדש ואדרעי ועין
 ךוצור: יהושע יט לה-לז
 7 . לנס שמה רוצח אשר
 ירצח את רעהו בבלי
 דעת והוא לא שנא לו
ל שלשים ונס אל מ ת  מ
ל א  אחת מן הערים ה
 וחי: דברים ד מב
 8. את בצר במדבר
 בארץ המישר לראובני
 ואת ראנ*ת בגלעד לגדי
 ואת גולן בבשן למנשי:

 דברים ד מג
 9. וזאת התוךה אשר
 שם משה לפני בני
 ישראל: דברים ד מד
 10 . וישמע ראובן
 ויצלהו מיךם ויאמר לא

 :כנו נפש:
 בראשית לז כא
 11. אז יבדיל משה
 שליש ערים בעבר הירדן

 נלזרךזה שמש:
 דברים ד מא
א ישבע  12. אהב כסף ל
 כסף ומי אהב בהמון לא

 תבואה גם וה הבל:
 קהלת ה ט
 13. מי ימלל גבורות י;

 ישמיע כל תהלתו:
 תהלים קו ב
 14. חרב אל הבדים
 ונ־אלו חרב אל גבוריה
 וחתו: ירמיהו נ לו
ל  15. ויאמר אהרן א
ל נא  משה בי אדני א
 תשת עלינו חטאת אשר

 נואלנו ואשר חטאנו:
 במדבר יב יא
 16. נואלו שרי צען
 נשאו שרי ניף התעו את

 מצרים פנת שבטיה:
 ישעיהו יט יג

 17 . עמדות היי רגלינו בשעךיך ירושל ם: תהלים קכב ב 18. שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית ין נלך:
 תהלים קכב א 19 . כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע: תהליס פד יא

 שנאמר גלעד קרית
 פועלי און עקובה מדם.
 א״ר אלעור שהיו עוקבים להרוג נפשות. ובשכם נמי שכיחי רצחנים שנאמר דרך ירצהו שכמה. חבר כהנים
י אלו שש ערי מקלט קולטות ק י ס א  שהיו מתחברים גדודים להרוג כחבורת כהנים על הגרנות בחילוק תרומה• ו
 לדעת ושלא לדעת והאי דכתיב ועליהם תתנו ארבעים ושהים ע-ר אינן קולטות אלא לדעת. חברון היתה עיר
 מקלט וישדה העיר ותצריה נתנו לכלב. וקדש עיר מקלט הואי והכתיב וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת [וגו׳] וקדש ואדרעי. ושנינן תרתי קדש הוו. ואין עושי־ בער־ מקלט דברים שגורמין להיות רגלו של גואל
 הדם מצויה שם. תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר וחי עביד ליה מידי רתיהוי ליה חיותא. א״ר זירא מיכן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון. א״ר יוחנן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו. איני שרב גולה והאמר
 ר• יוחנן מנין לדברי תורה שקולטין שנאמר את בצר במדבר וכתיב וזאת התורה. ופרקינן קולטין ממלאך המות בעדנא דעסק בה כדרכ חסדא דהוה גרים יתיב בבי רב ולא הוה יכול שליחא א) למיקרב גביה דלא הוה
 שתיק פומיה מגרסא. סליק יתיב אארוא דבי רב פקע ארזא וישתיק ויכיל ליה: אוהב כסף לא ישבע כסף זה מרע״ה שהיה אוהב המצות ולא היה ישבע מהן. ומי אוהב בהמון לא תבואה. למי נאה להלן נו בהמון מי
 שכל תבואה שלו והיינו דא״ר אלעזר מי ימלל גבורות ה־ ישמיע כל תהלתו למי נאה למלל גבורות ה׳ מי שיכול להשמיע כל תהלתו. ג! ־הבו ביה רבנן ע־נייהו ברבה כריה דרבא לו: ירושלמי .mo פירקין. ה׳ דברים היה הבית
 האחרון חסר מן הראשון שנאמר ואכבד. ה• חסר. אלו ה׳ דברים ׳שהיה הבית האחרון חסר מן הראשון. ואלו הן. איש. וארון. ואורים וחומים. ושמן המשחה. ורוח הקדש. אמר אביי ת״ח צריך לפרסם עצמו. היך בר נש
 דחכם חדא מכילא ואזל לאתר ואינון מוקר־ן ליה דהוא חכם תרתי מכילי צריך למימר לון הדא מכ־לא אנא חכים: רב אישי אמר כל אוהב ללמוד בהמון (לא) [לו] תבואה. כרבי יוסי בר חנינא דאמד חרב (על) [אל]
 הבדים וגואלו. חרב על צוארי ת׳׳ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבד ולא עוד כוי. רבינא אמר כל (האומר) [האוהב] ללמד בהמון (לא) [לו] תבואה. והיינו דאמר רבי הרבה הורה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהן ומתלמידי
 יותר מכולן: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים מי גרם להיות עומדות רגלינו במלחמה שערי ירושלים שהיו מצויינים בהלכה. וכן אמר הקב״ה לדוד טוב לי יום שאתה מתעסק בתורה בחצריך מאלף

 או מלות דמלאנא דמומא ל־מא בגמ׳ בכל הדפו״י 0 להלל. כך היא ג״נ ג״ העדין ערן אהובה: גן אילי חסר כאן יצ״ל כמ״ש נגמ׳ ורבנן ני׳: לו כ״ה הגירשא ג״כ נע״י
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 מסורת הש״ס

 א) נ״א רב הונא, נ)(צ׳׳ל
 כי לא שונא הוא לון,
 ג) ן ומתקבלים הרבה על ידי.
׳כ,  רש״שן, ר) רש״א דא׳

 תורה אור השלם
 1. תכין לף הדרך
ת גבול ארצך  .ושלשת א
 אשר ינחילך ין אליהיף
 ודדה לנוס שמה כל
 רצח: דברים יט ג
 2. טוב וישר ״ על כן

 יורה חטאים בדרך:
 תהלים כה ח
א צךה  3. ואשר ל
 והאלהים אנה לןדו
 ושמתי לך מקום אשר
 ןנוס שמה: שמות כא יג
 4• כאשר יאמר משל
 הקדמני מרשעים יצא
ה בך:  רשע וידי לא תהי
 שמואל א כד יג
 5. ויאמר אלהים אל
 בלעם לא תלך עמהם
ת העם כי  לא תאר א

 ברוך הוא:
 במדבר כב יב
ל  6. ויביא אליהים א
 בלעם לילה ויאמר לו
 אם לקרא לך באו
 האנשים קום לך אתם
ת הךבר אשר  ואך א
 אךבר אליך אתו
 תעשה: במדבר כב כ
 7. כיה אמר יי גיאלך
 קדוש ישראל אני יי
 אליהיך מלמדך להועיל

 מדריכך בדרך תלך:
 ישעיהו מת יז
א יליץ  8. אם ללצים הו

 ולעננים יתן חן:
 משלי ג לד
 9. פן ירדף גאל הדם
 אחרי הרצח כי יחם
 לבבו והשיגו כי ירבה
 הדרך והכהו נפש ולו
 אין משפט מות כי לא
ל א לו מתמו  שנא הו
 שלשום: דברים יט ו
 10 . וזה דבר הרצח אשר
 ןנוס שמה וחי אשר יכה
 את רעהו בבלי דעת
 והוא לא שנא לו מתמל
 שלשם: דברים יט ד
 11 . ושלחו וקני עירו
 ולקחו אתו משם ונתנו
 אתו ביד גאל הדם
 ומת: דברים יט יב
ה את ד ע  12. והצילו ה
 הרצח מיד גאל הדם
 והשיבו אתו העדה אל
 עיר מקלטו אשר נס
 שמה וישב בה עד מות
 הכהן הגדל אשר משח

 אתו בשמן הקדש:
 במדבר לה כה
ת ח  13. ונס אל א
ה ועמד ל א  מהערים ה
 פתח שער העיר ודבר
א  באזני זקני העיר ההי
ת דבךיו ואספו אתו  א
 העירה אליהם ונתנו לו

 מקום השב עמם:
 יהושע כ ד
 14 . ותפשו בו אביו ואמו
 והוציאו אתו אל זקני

 עירו ואל שער מקמו:
 דברים כא יט
 15 . והןה העיר הקרבה
ל ולקחו זקני  אל החל
א ענלת בקר  וזעיר ההו
 אשר לא עבה בה אשר

 לא משכה בעל:
 דברים כא ג

 אלו הן הגולין פרק שני מכות
 מקלט היה כסוג על פרשת דרכים. בכל מקום שהיו שני דרכים
 מפוצלים אתד פונה לעיר מקלט היה עץ תקוע באותו דרך וכתוב
 בו מקלט: פסח ליה פיהחא. כשהיה רוצה לדרוש בפרשת רוצתיס
 היה מתחיל כן: והאלהים אנה לידו. זהו שאמר הכתוב כאשר יאמר
 משל הקדמוני מרשעים יצא רשע.
 משל הקדמוני היא התורה שהיא משל
 הקב״ה שהוא קדמונו של עולם והיא
 אמרה מרשעים יצא רשע והיכן
 אמרה והאלהיס אנה לידו והיאך
 הקב״ה ממציא מכשול לאדם לחטוא
 אלא ע״י שהיו שניהם רשעים ההורג
 והנהרג ההורג היה חייב גלות ואין
 עד בדבר והוא לא גלה והנהרג היה
 תייב מיתה ואין עד בדבר ולא נהרג
 לפיכך הקב״ה מזמנן לפונדק אתד
 כר: במה הכתוב מדבר. והאלהיס
 אנה לידו: נופל עליו והורגו. ויש
 עדים ויגלה על כרחו: בדרך הלך.
 בדרך אשר תבחר לילך: אם ללצים.
 בא אדם להתתבר: הוא ילין. אין
 מעכבין בידו: ומצאו גואל הדם.
 בדרך (« בהליכתו: בגואל הדם
 הכהוב מדבר. וה״ק סן ירדוף גואל
 הדם אתרי הרוצת 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 כי לא שונא היה לו ולא הרגו
 מדעת: ברוצח הכסוב מדבר. וה״ק
 פן ירדוף והשיגו והכהו והוא לא היה
 ראוי למות כי לא שונא היה להרוג
 ולא הרגו מדעת: הרי רוצח אמור
 כוי. שאין לו משפט מות ולא היה
 צריך לכתוב בשבילו ולו אין משפט
 מות: הרבה שליחוס עושה. דברים
 שאינן נעשים ע״י האדם נעשים
 ומתקבלים על ידי ג) הרבה שלוחים:
 פשיטא. כיון דהוא גולה ודאי בשוגג
 הרג דאי במזיד הרג וכי גולה היה:
 ה״ג דאי במזיד בר גלות הוא
 בתמיהה: בהחלה. תתלת משפטן
 של רוצתיס ועיקרו זהו אתד שוגג
 ואתד מזיד כוי. ויליף טעמא מקרא
 וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב
 לו וקס עליו וגו׳ משמע אס הורגו
 בכוונה ינוס וכתיב בתריה ושלחו זקני
 עירו וגו׳: רבי אומר. לא אמר הכתוב
 שיגלה אלא הוא טועה וגולה ולימדך
 הכתוב שיקחוהו משם יהרגוהו: ודבר
 באזני זקני העיר ההיא. מקרא בספר
 יהושע: מצוה בעלמא. מצוה שיהו
 שם זקנים ומיהו כי אין בה זקנים נמי
 קלטה: בבן סורר ומורה כתיב(לברים
 כא) והוציאו אותו אל זקני עירו:

 בלשון

ר יהודה אומר וכוי. וא״ת ואמאי לא מייתי  והא תניא רני יום• נ
 ממלמיה דר׳ יוסי בר יהודה דמתני׳ וי׳׳ל דמתני׳ איכא
 למימר דלא מייביס קאמר אלא מאיליהם היו גולין בשביל שהיו
 טועים כדקאמר רבי הכא בברייתא אבל בברייתא מוכח שפיר

 דחייבין קאמר מדמייתי פסוק גבי
 מזיד אבל דמתני׳ לא מייחי קרא
 גבי מדד כן נראה למשי״מ ועוד
 נראה דע״כ בברייתא ליכא למימר
 דמאיליהן קאמר י)דע״כ היינו רבי:
 חד אמר מניאק עגלה ערופה.
 תימה דהא תכן (סוטה לף
 מל:< עגלה ערופה אין מודדין אלא
 מעיר שיש בה ב״ד ר״ל דהתס
 מיירי כגון דאיכא עיירות טובא
 ובמדא מינייהו יש ב״ד כיון דמצי
 לאוקומי קרא דמקיימי ליה אבל
 הכא מיירי כגון שאין שם ב״ד
 בכל העיירות הסמוכות הלכך
 אמרינן דמ״מ מודדין מינייהו:

 אפילו

מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר  א

 הרוצח ויפנה לשם אמר א<רב כהנא מאי קרא
 1תכין לך הדרך עשה [לך] הכנה לדרך רב

 חמא בר חנינא פתח לה פתחא להאי פרשתא
טוב וישר ה׳ על כן יורה חטאים בדרך  מהכא 2
 אם לחטאים יורה ק״ו לצדיקים ר״ש בן לקיש
 פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא 3ואשר
כאשר  לא צדה והאלהים אנה לידו וגו׳ >* 4
 יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וגו׳
 במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את
 הנפש אחד הרג בשוגג ואחד הרג במזיד
 לזה אין עדים ולזה אין עדים הקב״ה מזמינן
 לפונדק אחד זה שהרג במזיד יושב תחת
 הסולם וזה שהרג בשוגג יורד בםולם ונפל
זה שהרג במזיד נהרג וזה שהרג בשוגג גולה אמר רבה בר רב  עליו והרגו 8
 הונא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא א״ר אלעזר מן התורה ומן
בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מן  הנביאים ומן הכתובים ב
קום לך אתם מן הנביאים דכתיב לא תלך עמהם וכתיב 6  התורה דכתיב 5
 7אני ה׳ אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך (זו) תלך מן הכתובים דכתיב

רוצח שגלה לעיר מקלט אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן אמר רב הונא נ 8 

ולו אין משפט מות בגואל הדם הוא  ומצאו גואל הדם והרגו פטור קםבר 9
 דכתיב מיתיבי ולו אין משפט מות ברוצח הכתוב מדבר אתה אומר ברוצח או
1והוא לא שונא לו מתמול שלשום הוי  אינו אלא בגואל הדם כשהוא אומר ״0
 אומר ברוצח הכתוב מדבר הוא דאמר כי האי תנא דתניא ולו אין משפט מות
 בגואל הדם הכתוב מדבר אתה אומר בגואל הדם הכתוב מדבר או אינו אלא
כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום הרי רוצח אמור הא  ברוצח כשהוא אומר 9
 מה אני מקיים ולו אין משפט מות בגואל הדם הכתוב מדבר תנן מוםרין לו שני
 ת״ח שמא יהרגנו בדרך וידברו אליו מאי לאו דמתרו ביה דאי קטיל בר קטלא
 הוא לא כדתניא וידברו אליו דברים הראוים לו יאומרים לו אל תנהג בו מנהג
 שופכי דמים בשגגה בא מעשה לידו ר״מ אומר הוא מדבר ע״י עצמו שנאמר
וזה דבר הרוצח אמרו לו הרבה שליחות עושה אמר מר בשגגה בא מעשה 1 0 

 לידו פשיטא דאי במזיד בר גלות הוא אין והא תניא ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר
 בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט וב״ד שולחין ומביאין אותם
1ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם  משם מי שנתחייב מיתה הרגוהו שנאמר 1
 ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת מי שלא נתחייב פטרוהו שנאמר 12והצילו
 העדה את הרוצח מיד גואל הדם מי שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו
 שנא׳ 12והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נם שמה רבי אומר מעצמן הן
 גולין כסבורין הן אחד שוגג ואחד מזיד קולטות והן אינן יודעין שבשוגג קולטות
 במזיד אינן קולטות א״ר אלעזר י׳ עיר שרובה רוצחים אינה קולטת שנאמר
ודבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו ולא שהושוו דבריהן לדבריו וא״ר 1 3 

 אלעזר יעיר שאין בה זקנים אינה קולטת דבעינן זקני העיר וליכא איתמר עיר
 שאין בה זקנים רבי אמי ור׳ אםי חד אומר קולטת וחד אומר אינה
 קולטת למאן דאמר אינה קולטת בעינן זקני העיר וליכא למאן דאמר
 קולטת מצוה בעלמא ועיר שאין בה זקנים ר׳ אמי ורבי אםי חד
 אמר נעשה בה בן סורר ומורה וחד אמר אין נעשה בה בן סורר ומורה
 למ״ד אין נעשה בה בן סורר ומורה בעינן 14זקני עירו וליכא למ״ד נעשה בה

 בן סורר ומורה מצוה בעלמא ועיר שאין בה זקנים ר׳ אמי ור׳ אסי חד אמר מביאה עגלה ערופה וחד
 אמר אינה מביאה עגלה ערופה למ״ד אינה מביאה עגלה ערופה בעינן 15זקני העיר ההיא וליכא למאן
 דאמר מביאה עגלה ערופה מצוה בעלמא א״ר חמא בר חנינא מפני מה נאמרה פרשת רוצחים

 בלשון
 שנאמר ודבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו ולא שהשוו דבריהם לדבריו. וכן עיר שאין בה זקנים אינה קולטת ואין נעשה בה בן סורר ומורה. וכן אינה מביאה עגלה ערופה דבעינא בה

 וקני העיר ההיא וליכא. מפני מה נאמר פרשת רצהנים

 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פ״מ מהל׳  מ
 רוצח הלכה ה סמג

 עשי! עו:
ט ב מיי׳ פ״ה מהל׳  מ
 תשונה הל׳ א ופ״ו

 כל הפרק ע״ש:
 נ ג מיי׳ פייה מהל׳ רוצמ

 הלכה נו:
א ד מיי׳ שס הל׳ מ:  נ

נ ה ו מיי׳ שם פ״ו  ג
 הלכה ו:

 גליון הש״ם
 נמ׳ זה שהרג במדד
 נהרג• עיי! סוטה דף ח

 ע״נ פיס׳ ד״ה מי:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' אנה לידי וגו׳ זהו
 שאמר הכתוב כאשר
 יאמר משל:(5) רש״י ד״ה
 ומצאי גואל הדס נדרך
 כהליכתו. נ״כ כלומר דאילו
 ננר היה כעיר מקלט דצא
 חון לתחום ומצאו והרגו
 פלוגתא דתגאי היא לקמן
 נמתני׳ דף יא ע״נ ינגמ׳

 דף ינ ע״א:

 מוסף רש״י
 לזה אין עדים. לא היי
 עדים נדנר שיעידו, זה לא
 נהרג וזה לא גלה (שמות
ו  כא יג!. ונפל עלי
 והרגו. ועדים מעידים
 עליו ומסיינים אותו לגלות

 (שם).

 רבינו חננאל
 עולות שעתיד שלמה בנך
 להקריב על גבי המזבח
 תניא רבי אלעזר בן
 יעקב אומר מקלט מקלט
 היה כתוב על פרשת
 דרכים כדי שיכיר הרוצח
 ויפנה לשם שנאמר תכין
 לך הדרך. עשה הכנה
 לדרך: מרשעים יצא רשע.
 כגון אהד שהרג בשוגג
 ואחד שהרג במזיד ואין
 בהן עדים זימנם הקב״ה
 למקום אחד זה שהרג
 במזיד ישב תתת הסולם
 ווה שהרג שוגג היה יורד
 מן הסולם נפל עליו והרגו
 זה שהרג במזיד נהרג
 וזה שהרג בשוגג גולה:
 מן התורה ומן הנביאים
 ומן הכתובים בדרך שאדם
 רוצה לילך שם מוליכין
 אותו. מן התורה דכתיב
 לא תלך עמהם כיון
 שרצה נאמר לו קום
 לך אתם. מן הנביאים
 אני ה׳ אלהיך מלמדך
 להועיל מדריכך כדרך
 תלך. מן הכתובים אם
 ללצים תוא יליץ ולענוים
 יתן חן: ולו אין משפט
 מות בגואל ןהדם] שמצא
 הרוצח והרגו הכתוב
 מדבר. (ודברו) [וידברו]
 אליו דברים הראויין לו
 אומרין להן אל תנהגו
 בו מנהג הרצתנים בשגגה
 בא לידו. א״ר אלעזר עיר

 שרובה רצתנין אינה קולטת

Reuven
Highlight

Reuven
Highlight

Reuven
Highlight


	23-1
	23-2

