
 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
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ט פ ש ! עין מ *  ד
 אלו הן הגולין פרק שני מכות נר מצוה

ג א מיי׳ ס״ט מהל׳  נ
 ס״ת הלכה יג סמג
 עשין כה טושי׳ע י״ד סי׳

 רעח סעיף א:
ד ב מיי׳ סייג מהל׳  נ
 תפילין הלכה ט סמג
 עשין כג טושי׳ע א״ח סי׳

 לכ סעיף מט:
 ג ן מיי׳ פ״א מהל׳ תפילין
 הל״י טוש״ע שם סעיף ינ
 טיש״ע י״ד סי׳ רע״א

 סעיף אן:
 נד! ד מיי׳ ס״ז מהל׳ רוצח

 הלכה ט סמג עשין עו:

 תורה אור השלם
ל יהושע  1. ויךבר ין א
: דבר אל בני  לאמי
 ישראל לאמי־ תנו לבם
ת ערי המקלט אשר  א
 דברתי אליכם ביד
 משה: יהושע כ ב
 2. דבר האיש אדני
 הארץ אתנו קשות ויתן
ת  אתנו כמךגלים א
 הארץ: בראשית מב ל
ו יראי ין איש י ב י  3. אז נ
ת ךעהו ויקשב ין  א
 וישמע ו״כתב ספר זכרון
י ין ולחשבי א י י  לפניו ל
 שמו: מלאכי ג טז
 4• ידבר עמים תחתינו

 ולאמים תחת רגלינו:
 תהלים מז ד
 5. ויכתב יהושע את
ה בספר ל א  הדברים ה
 חורת אלהים רקח אבן
 גדולה ויקימה שם תחת
 האלה אשר במקדש יי:

 יהושע כד כו
ת על  6. והןה לך לאו
 ידך ולדכיו• בין עיניך
ה תורת יי  למען תהי
 בפיך כי בןד חזקה

 ה1צאך ין ממצךים:
 שמות יג ט
 7. והצילו העךה את
 הרצח מיד גאל הדם
 והשיבו אתו העךה אל
 עיר מקלטו אשר נס
 שמה וןשב בה עד מות
 הכהן הגדל אשר משח

 איתי כשמן הקדש:
 במדבר לה כה
 8. כי בעיר מקלטו ישב
 עד מות הכהן הגדל
 ואחרי מות הכהן הגדל
ל ארץ  ישוב הרצח א
 אחותו: במדבר לה כח
 9. ולא תקחו כפר לנוס
ל עיר מקלטו לשוב  א
 לשבת בארץ עד מות
 הכהן: במדבר לה לב
 10 . כצפור לנוד כדרור
 לעוף כן קללת חנם לו
 תביא: משלי כו ב
 11 . ואחיתפל ראה כי
 לא נעשתה עצתו ויחבש
ת החמור וןקם וילך  א
ל ביתו אל עירו ויצו  א
ל ביתו וידונק וץנלת  א

 ויקבר בקבר אביו:
 שמואל ב יז כג
ה הדבר  12. ויאמר מ
א  אשר דבר אליך אל נ
 תכחד ממני כה יעשה
 לך אלהים וכה יוסיף אם
 תכחד ממני דבר מכל

 הדבר אשר דבר אליך:
 שמואל א ג יז
ת עד א שמואל א  13 . ו
 כל הדברים ילא כחד
 ממנו ויאמר ין הוא הטוב

 בעינו יעשה:
 שמואל א ג יח
 14. ןלא הלבו בניו
 בדרכיו ויטו אחרי הבצע
 ויקחו שחד ויטו נישפט:

 שמואל א ח ג

 משל זה על אדם שלוקה בשביל סרחון של אחרים: טוביה חטא
 וזיגוד מנגיד. משוס ההיא לאמרי׳ בערבי פסחים נקע:] טוביה חטא
 וזיגוד אסהיד ביה ביחידי שלא היה עד שני בדבר ונגדי׳ רב פפא לזיגוד א״ל
 טוביה חטא וזיגוד מנגיד ומאז היתה למשל: החם אמרי. בא״י אומרין
 משל זה: שכם נםיב מבגאי גזר. שכס
 בן חמור לקח את דינה בת יעקב
 וההנאה שלו ושאר בני העיר שלא נהנו
 מלו עצמן ונצטערו. מבגאי שם איש
 מבני העיר: שכרה דוד שיחין. יסודוח
 של בית המקדש. ובגמרת ירושלמי
י ה״ב< מצינו תימוליוס  (סנהדרין ס״
 של בית המקדש והוא יסוד בלשון יוני:
 קפא חהומא. צף התהום. בגמרת
 ירושלמי >ש0) שמצא שם חרס שהגביה
 קולו ואמר לו אל חטלני מכאן שאני
 כבוש על התהום מיום מתן תורה
 שרעדה כל האיץ ולא שמע דוד
 לדבריו ונטלו: מי שרי למכחב שם.
 פן יממקוהו המיס ועובר משוס
 ואבדתם את שמס (לברים יב) ולא
 תעשון כן וגו׳ >שס<: נשא אחיסופל כוי.
 יש תימה בדבר שהרי לא קנה דוד
 אמ הגורן מארונה היבוסי עד מעשה
 דהסתה שהיתה לאתר מיתת אתיתופל
 ג׳ שנים ולפי דברים הללו צריכין אנו
 לומר שאע״פ שלא קנה הגורן יודע
 היה מנעוריו מיום [שנמשח] רשבו
 הוא ושמואל בנוית הרמה ובדקו בספר
 יהושע ומצאו מקום לבית המקדש
 כדכמיב ןמהליס קלכ] עד אמצא מקום וגו׳
 וכדדרשינן ליה בזבתים באיזהו מקומן
 (לף נל:) וחפר היסודות ברשותו: ימחה
 על המים. דכתיב בסוטה (כמלכר ה)
 ומתה אל מי המרים והרבה הזכרות
 בפרשה ואפ״ה כתיב ומחה כו׳. וקללה
 זו בחנם היתה שלא היה מקללו אלא
 אס אינו אומר: אפי׳ על חנאי. ולא
 נתקיים התנאי אעפ״כ היא באה דהא
 קללה על תנאי היתה אס חכחד ממני
 ולא נתקיים שלא כיתד ואעפ״כ נתרףמה
 הקללה דכתיב ולא הלכו בניו בדרכיו
 וגו׳ וזו קללה קללו עלי כה יעשה לך
 כמו שנעשה לי שאין בני מהוגנין:

 ותטאתי

 בלשון עזה דכתיב 1וידבר ה׳ אל יהושע לאמר
 דבר אל בני ישראל לאמר תנו לכם את ערי
 המקלט אשר דברתי אליכם וגו׳ מפני שהן
 של תורה למימרא דבל דיבור לשון קשה
דבר האיש אדוני הארץ אתנו  אין כדכתיב 2
נדברו אין נדברו אלא לשון 3 (  קשות והתניא 6
 נחת וכן הוא אומר 4ידבר עמים תחתינו דבר
 לחוד ידבר לחוד: (סימנ״י רבנ״ן מהמנ״י
 וםפר״י) פליגי בה רבי יהודה ורבנן חד אומר
 מפני ששיהם וחד אומר מפני שהן של תורה
 5ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר

ר׳ יהודה ור׳ נחמיה  תורת אלהים פליגי בה 8
 חד אומר שמנה פסוקים וחד אומר ערי מקלט
 בשלמא למ״ד ח׳ פסוקים היינו דכתיב בספר
 תורת אלהים אלא למ׳׳ד ערי מקלט מאי
 בספר תורת אלהים ה״ק ויכתוב יהושע בספרו
 את הדברים האלה הכתובים בספר תורת
ספר שתפרו בפשתן פליגי בה ר׳  אלהים 8
פםול  יהודה ור״מ חד אומר כשר וחד אומר א
 למ״ד פסול דכתיב 6למען תהיה תורת ה׳
 בפיך 3׳ואיתקש כל התורה כולה לתפילין מה
הלכה למשה מסיני לתופרן בגידין  תפילין :
 אף כל לתופרן בגידין ואידך כי איתקש
 ולמותר בפיך להלכותיו לא איתקש אמר רב
 חזינן להו 17לתפילין דבי חביבי דתפירי
, יאחד י  בביתנא ולית הלכתא כוותיה: מתנ
 משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדים
 ואחד שעבר ממשיחותו הי מהדרין את הרוצח
 יי רבי יהודה אומר אף משוח מלחמה מחזיר
 את הרוצח לפיכך אימותיהן של כהנים
 מספקות להן מחיה וכםות כדי שלא יתפללו
 על בניהם שימותו: גמ׳ מנא הני מילי אמר
 רב כהנא דאמר קרא 7וישב בה עד מות
כי בעיר מקלטו ישב עד  הכהן הגדול וכתיב 8
 מות הכהן הגדול וכתיב 8ואחרי מות הכהן הגדול ור׳ יהודה כתיב קרא

 אחרינא 9לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן (וגו׳) ואידך מדלא כתיב הגדול חד מהנך הוא: לפיכך אימותיהן
כצפור לנוד כדרור לעוף בן קללת חנם לא תבא 1  של כהנים וכו׳: טעמא דלא מצלו הא מצלו מייתי והכתיב 0
 ״(א״ל) ההוא סבא מפירקיה דרבא שמיע לי שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו ואיכא ״•דמתני כדי
 שיתפללו על בניהם שלא ימותו טעמא דמצלו הא לא מצלו מייתי מאי הוה ליה למעבד הכא טיאמרינן
 טוביה חטא וזיגוד מנגיד התם אמרי שכם נםיב י<ומבגאי כ<גזיר אמר (ליה) ההוא םבא מפירקיה דרבא שמיע
 לי שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו כי הא דההוא גברא דאכליה אריא ברחומ תלתא פרסי מיניה
 דר׳ יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדיה תלתא יומי ל<אמר רב יהודה אמר רב קללת חכם אפי׳ בחנם
 היא באה מנלן מאחיתופל מ< שבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא לעלמא אמר
 נ<מהו לכתוב שם אחםפא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה ליכא דאמר ליה מידי אמר כל היודע דבר זה

 ואינו אומרו יחנק בגרונו נשא אחיתופל ק״ו בעצמו אמר ס<ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה התורה
 שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים לכל העולם כולו לא כל שכן א״ל שרי כתב שם אחםפא שדי
1ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבוש את החמור ויקם וילך  אתהומא נחת וקם אדוכתיה ואפ״ה כתיב 1
 אל ביתו (ו)אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וגו׳ א״ר אבהו קללת חכם אפילו על תנאי היא באה מנלן
כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר ואף על גב 1  מעלי דקאמר ליה [עלי] לשמואל 2
ולא הלכו בניו בדרכיו וגו׳ 1 1ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו [ואפ״ה] כתיב 4  דכתיב 3

ר מ  א

 בלשון עזה. בכל יהושע כתיב ויאמר ה׳ וכאן נאמר וידכר ה׳ אל
 יהושע ודיבור לשון עז הוא: מפני שהן של חורה. אבל שאר אמירות
 שאמר לא אמר דבר לקיים מצוה הכתובה בתורה תון מזו: ידבר
 עמים. ינהל עמים תחתינו: מפני ששיהם. שלא הפרישס לאחר

 שחלקו מיד עד שנאמר לו מפי הקב״ה:
 פליגי בה. בפירושא דהאי קרא מה
 כתב יהושע בס״ת: חד אמר שמנה
 פסוקים. מרמת שם משה«) עד סיפא
 ומד אמר בפרשת ערי מקלט הוא
 אומר שכתובה בספר יהושע: למען
 חהיה חורה וגוי. ורישיה דקרא
 משתעי בתפילין ואיתקש הכא תורה
 לתפילין: כי איחקש למוהר בפיך.
 דכתיב בהאי קרא בפיך מן המותר
 בפיך שאין נכתבין על עור בהמה
 טמאה: להלכוחיהן. לדבר שאינו
 כתוב בתורה ובתפילין גופייהו לא
 גמרינן ליה אלא מהלכה למשה מסיני
 לא ילפי׳ בהיקשא: דבי חביבי. דודי
 אתי אבא והוא רבי תייא: מתני׳
 אחד כהן משוח בשמן המשחה. הס
 כהניס גדולים שהיו עד יאשיהו: ואחד
 המרובה בבגדים. הס ששימשו מיאשיהו
 ואילך שנגנז שמן המשתה כדאמרינן
 בהוריות (לף יכ.) ושוב לא נמשחו
 כהניס ולא היתה ניכרת כהונה גדולה
 בהם אלא בריבר בגדים שמשמש
 בת׳ בגדים: ואחד שעבר ממשיחוחו.
 שאירע פסול בכ״ג ושימש אתר תתתיו
 וכשנתרפא כהן תזר לעבודתו ועבר
 זה ממשיתותו: מחזירין אח הרוצח.
 במיתתן כמו שנאמר«)ואחרי מות הכהן
 הגדול ישוב הרוצח: משוח מלחמה.
 כהן המשוח לומר במלחמה צרכי
 המלחמה אל ירך לבבכם וכל הענין
 (לכלים כ<: גמ׳ וישב בה עד מוח הכהן
 הגדול. הא חד כי בעיר מקלטו ישב עד
 מות הכהן הגדול הא תרי ואחרי מות
 הכהן הגדול ישוב הרוצמ הא תלתא:
 שהיה להן לבקש רחמים על דורן.
 הלכך לאו קללת תנס היא:
 הכא אמרי. בבבל אומרין

 מםורת הש״ס

 א) שכת סג., ב) ןקדושין
 לה.], נ) !שכת כת: קח.],
 ד) ס״א לספרי, 5) ףרושל׳
 ל״ג], ו) [הוריות יב:],
 ז)[צי׳לאמרההוא],ח)ס״י
 דאמרי, ט) פסחים קיג:,
 י) [מלשון נגא כלומר עונדי
 אדמה. ערוך], נ) [גיר׳
 הערוך קטע1, ל) [סנהדרין
 צ:] נרכות ני., מ) סינה נג.,
 נ) נ״א מי איכא דידע אי
 שדי כו׳, D) [שנת קטז.
 סוכה גג: נדרים סו: חולין
 קמא.], ע) [דנריס לד],

 &) [נמדנר לה],

 גליון הש״ם
 גמ׳ ד״• ור' נהמיה חד
 אמר. עי׳ נ״נ טו ע״א:
 שם ם0ר שת1רו בפשתן.
 עיין מגילה דף ח ע״נ ודף

 יט ע״א:

 מוסף רש״י
 ידבר עמים. ישפיל, ונל
 שפלות ננחת ;שבת סג.;.
 שבשעה שכרה דוד
 שיתין. ולא סנירא ליה
 שמששת ימי נראשית ננראו
 ועיי סיכה מט.) ואי סנירא
 ליה שמא נתמלאו עפר או
 צרורות וצריך לכרות!
 !סוכה קפא תהומא.
 צף המהום למעלה דצא,
 רצף הנרול (מ״נ ון
 מתרגמינן וקפא פרולא
 !שם). מהו לכתוב שם
 כוי. דוד לא היה מורה
 הלכה נפני רנו אחימוסל
 והוא היה שם ושם).
 אחספא. מפני שהחרס
 צולל מורד ואינו צף כדי
 שירד וינומ על הנקנ,
 ינאגדח דספר שמואל
 מפירש שמצאי דיד על פני
 נקנ התהום וכתונ ני
 שהיה שס מששת ימי
 נראשית !שם נג:ו. לעשות
.  שלום בין איש לאשתו
 לנדוק את הסיטה יאס
 טהורה היא יהא שלוס
 ניניהם ;שם<. שמי
 שנכתב בקדושה. שכתנ
 נמגילה יתן ה׳ אותך וגו׳
 כדכמינ (נמדנר ה) וכתנ
 את האלות האלה וגו׳

 1ש0).

 רבינו חננאל
 בלשון עו שנאמר וידבר
 ה• אל יהושע לאמר דבר
 אל בני ישראל לאמר תנו
 לכם את ערי המקלט וכוי.
 ומנא לן דכל דבור לשון
 קשה הוא שנאמר דבר
 האיש אדוני הארץ אתנו
 קשות וגוי. איני והתניא
 אז נדברו ואין נדברו אלא
 לשון נחת שנאמר ידבר
 עמים תחתינו. ושנינן דבר
 לחוד ידבר לחוד. כלומר
 דבר קשה ידבר ניחותא:
 מאי בספר תורת אלהים.
 הכי קאמר ויכתוב יהושע
 את הדברים האלה בספרו
 הכתוכין בספר תורת
 אלהים: ספר שתפרו
 בפשתן רבי יהודה ור׳
 מאיר חד אמר פסול

 שנאמר למען תהיה תורת ה׳ בפיך ואיתקיש כל התורה לתפילין מה תפילין הלכה למשה מסיני לתפרן בגידין אף כל התורה כולה בגידין. וחד אמר כשר כי איתקשא תורה לתפילין להיכתב במותר בפיך להלכותיו לא
 איתקיש. אמר רב חזינא להו לתפילין דבי חביבי דתפירי בכיתנא ולית הלכתא כוותיה: אחד מישוח (מלחמה) בשמן המשחה ואחד מרובה בגדים כוי וישב כה עד מות הכהן הגדול לפיכך אימותיהן של כהנים גדולים היו
 מספקין א) בגדים לרצחנים כו׳ ואקשינן למימרא דאי מצלו צלותיה מתקבלא והכתיב כן קללת חנם לא תבא. ופרקינן היה להם לבקש רחמים על דורם שלא יארע כזה בימיהם. כההוא דאכליה אריה ברחוק ג׳ פרסי מאתריה
 דרבי יהושע בן לוי ולא אישתעי אליהו בהדיה ג׳ יומי: פי׳ טוביה חטא וזיגוד מינגיד. העיד זיגוד על טוביה שחטא ומפני שהיה עד אחד נתחייב מלקות ונעשה כמו משל בפי הכל אהד חטא וזה לוקה. והוא כמו שכם
 שביקש לישא דינה והעיר כולה נימולים. פי׳ מכגאי לשון באגי. כן זה הדבר. כלומר זה הרג וכהן הגדול מתחייב. ופריק שהיה לו לבקש רחמים על דורו ולא ביקש: ירושלמי רבי יוסי בן חלפתא אומר עתים עתים הם
 לתפלה. שנאי ואני תפלתי לך הי עת רצון. שאלו לחכמה מהו עונשו של חוטא. אמרה להם חטאים תרדף רעה. והנבואה אמרה הנפש החוטאת היא תמות. והתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר לו שנאמר ונרצה לו. והקב״ה
 אמר יעשה תשובה שנאמר טוב וישר ה־ על כן יורה חטאים בדרך כלומר יורה להן דרך תשובה. אמר רב קללת חכם אפילו בחנם מתקיימת. מנא לן מאחיתופל שקללו דוד ואמר כל היודע אם מותר לכתוב ישם אחספא
 ולמשרייא בתהומא לאוקומיה ולא יאמר יחנק בגרונו. ואע״ג דבתר הכי אמר ליה אחיתופל שרי. נתקיימה בו הקללה שנאמר ויצו אל ביתו ויחנק. א״ר אכהו קללת חכם אפילו על תנאי באה מנא לן מעלי דאמר ליה לשמואל

 כה יעשה לך אלהים. יבעטו גם בניך. ואע״ג דכתיב ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כהד ממנו. הא כתיב ולא הלכו בניו בדרכיו:

 אן אילי צ״ל מזון ונגדים:
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