
 מסורת הש״ם

 א) רש״א אפילו
 מעצמו וכן נוספת שאלתית,
 ב) נייק צב. סוטה ז: ע׳׳ש,
 ג) ןנשאלתות איתא
 ולמיטראן, ד) הגריעב״ץ
 מחק ת׳׳ו, ה) סנהלרין ית:,
 ו) לקמן ינ., 1)1 גתוספ׳ס״נ
 דרש לה דכתיב שלש פעמים
 שמהן, ח)!ועי׳ תיי״טרגרס
 אין דוייבין לאפיקי מרש״ל
 שהגיה ומתק מלת אין ע״ש
 וכן העתיק הכ״מ אין
 חייבין ולדנריהם גם
 כברייתא דלקמן יב. ר״ע
 אומר רשות יכו׳ וכל אדם
 חייבין צריכין אנו להגיה דצ״ל
 אין חייבין וניחא לס״ז דלא
 שאל הש״ס לקמן גס אהך
 סלוגמא דכל אדס מ״ט דר״י
 הגלילי ומ״ט דרבי עקיבא
 משוס דלדעת התוי״ט אין
 שוס פלוגסא בזה דכל אדס
 ע״שו׳נו) ן פירושו עיי[ רש״י
 בעירוני! ה. נד״ה והאמר
 רב נחמןן, י) פסחיס עב:
 קדושין סו: ןתרומות סייח
 מ״אן, כ) ןגש״א: וההורג
 כ״ג ולאן, ל) ן וברב אלפס
 עוד במ״קפ״גדף רפז.גרס
 נידוי על תנאי אפי׳ מעצמו
 צריך וכרן, מ) ן ודע דבת״א
 שלפנינו איתא בך יידון אחיך
 גס בשאר תרגום לא מצאתי
 לסי שעה ועי׳ תרגום יונתן
 וירושלמי], נ) נ״א כפרה,

 D) רש״א ולא לאחר כך,

 גליון הש״ם
 גמ׳ ;גמ־ ־•:ו. עיין יומא
 דף עג ע״א תוס׳ ד״ה
 וכולן: תום׳ ד״ה אפ"
 וכו׳ לא הל הנידו־ כלל
 פע־קיו. עיין כתובות דף
 סט ע״ א תיס׳ ד״ה

 ובשמתא:

 הגהות הב״ח
 (א) דשי״ ד״ה מאי וכוי
 והעליתם את עצמותי:
 (5) ד״ה לשבת צ׳־ל קודס
 ד״ה תנא: (ג) תום׳ ד״ה
 אפי׳ וכו׳ אין לנדות עצמן
 מספק ולאו מילתא הוא
 שהרי הנא התנה וכוי
 דמשעת הנדיי: (ד) ד״ה
 מי גרס וכו׳ פירוש אתה
 הידית ולא בושת כך
 יודוך: (ה) ד״ה מידי וכו׳
׳ וכוי  פירוש למיפטרי
 אינו יוצא ואם כן על

 כרתך כפרה:

 הגהות הגר״א
 [א] מיבנה יכל אדם אין
 חייבין כצ״ל !וכייה נדפי״י
 ובמשניות ובירושלמי ובכל
 הראשינים וגירסא שלפנינו
 הוגה ע״פ הרש״ל יעי׳

 תיי״טו:

-ז״י

 אלו הן הגולי ן פרק שני מכות
 וחנואחי לך. לשון נידוי הוא שיהא מנודה לאביו: מאי דכחיב יחי ראובן
 וגו׳ וזאח ליהודה. מה ראה לסמוך יהודה לראובן ומה ראה להתחיל
 בברכת יהודה בלשון וזאת ליהודה אלא לפי שהיו עצמות כל השבטים
 שלדן קייס ושל יהודה מגולגלין אמר לשון זה יחי ראובן כלומר ראובן

 יא!
 אפילו

 שלדו קיימת כאילו הוא תי וזאת חהיה
 ליהודה שהם מגולגלין. עצמות כל
 השבטים יצאו ממצרים ונשאום בניהם
 במדבר וזהו שאמר יוסף לאחיו >שמומ
 יג< והעליתם (א) עצמותי מזה
 אתכם עם עצמותיכם: על איבריה
 לשפא. נכנסו עצמותיו למקום
 חיבורם ששפו משם כמו דשף
 מדוכתיה (חולין רף מב: נל.:) לשפא
 אישלויידור״א: למשקל ולמטרח.
 לישא וליתן: ידיו רב לו. יהי בו
 כת לריב ריבו לעצמו נגד תביריו:
 ליהדר בהנך. במיתת מרובה בבגדים
 או בשעבר ממשיחותו אלא לאו ש״מ
 כולהו: מתני׳ ה״ז אינו גולה.
 מפרש טעמא בגמ׳ מק״ו: חוזר
 במיחחו של שגי. יליף טעמא בגמ׳:
 נגמר דינו בלא כ״ג. שלאי) מינו אחר
 תתתיו עד שנגמר דינו של זה לגלות:
 גמ׳ שנמשח בימיו. משנעשה זה
 רוצח: מאי היה ליה. להאי כהן
 למיעבד מאחר שעדיין לא היה כ״ג
 כשהרג זה למה הוא נענש: תנא
 מת. רוצח בערי מקלט ומת כ״ג אחר
 זמן: יי) לשבה בארן. בתוך הקרקע:
 ונעשה כ״ג בן גרושה. יצא עליו עדות
 שהוא חלל: מתה כהונה. הרי הוא
 כמת ואין הרוצח גולה: בטלה כהונה.
 איגלאי מילתא למפרע שלא היה
 כ״ג והוה ליה האי רוצח נגמר דינו
 בלא כהן גדול ואינו חוזר לעולם:

א 3 י ל  דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו א
 ־כשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל
 הדם רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם רבי עקיבא
 אומר ירשות ביד גואל הדם וכל אדם יייו״ו חייבין עליו: נמ׳ מ״ט אמר אביי
 ק״ו ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה
 ודלמא האי דגלה איכפר ליה האי דלא גלה לא מידי גלות קא מכפרא מיתת
 כהן הוא דמכפרא: אם עד שלא נגמר דינו וכו׳: מנא הני מילי אמר רב
 כהנא דאמר קרא 4וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן
 הקדש וכי הוא מושחו אלא זה שנמשח בימיו מאי הוה ליה למעבד היה לו
 לבקש רחמים שיגמור דינו לזכות ולא ביקש אמר אביי טי נקטינן הנגמר דינו ומת
 מוליכין את עצמותיו לשם דכתיב 5לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן ואיזהו
ת קודם שמת כ״ג מוליכין מ  ישיבה שהיא בארץ הוי אומר זו קבורה תנא ט
 עצמותיו על קברי אבותיו דכתיב 6ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו איזהו
 ישיבה שהיא בארץ אחוזתו הוי אומר זו קבורה נגמר דינו ונעשה כהן
 בן גרושה או בן חלוצה פליגי בה רבי אמי ור׳ יצחק נפחא חד אומר
 מתה כהונה וחד אומר ־בטלה כהונה לימא בפלוגתא דר״א ורבי
 יהושע קא מיפלגי דתנן ׳•היה עומד ומקריב ע״ג המזבח ונודע שהוא
 בן גרושה או בן חלוצה ר״א אומר כל קרבנות שהקריב פסולין ורבי
מכשיר מאן דאמר מתה כר׳ יהושע ומאן דאמר בטלה כרבי אליעזר  יהושע נ

 אליבא

 אמר רב יהודה אמר רב אנידוי על תנאי איצריך
אם לא הביאותיו  הפרה מנלן מיהודה דכתיב 1
 אליך וגו׳ 3<וא״ר שמואל בר נחמני א״ר יונתן
 מאי דכתיב 2יחי ראובן ואל ימות וגו׳ וזאת
 ליהודה כל אותן מ׳ שנה שהיו ישראל במדבר
 עצמותיו של יהודה היו מגולגלין בארון עד
 שעמד משה ובקש עליו רחמים אמר לפניו
 רבונו של עולם מי גרם לראובן שיודה יהודה
וזאת ליהודה שמע ה׳ קול יהודה עאל  ג

 איבריה לשפא לא הוה קא מעיילי ליה
 למתיבתא דרקיע ואל עמו תביאנו לא הוה
ומיטרח בשמעתא בהדי ,  קא ידע למישקל ג
 רבנן ידיו רב לו לא הוה ידע לפרוקי קושיא
 ועזר מצריו תהיה איבעיא להו במיתת כולן
במיתת אחד מהן ת״ש  הוא חוזר או דלמא ב
 נגמר דינו בלא כ״ג אינו יוצא משם לעולם
 ואם איתא ליהדר י<(ביה) בדהנך בדליכא:
משנגמר דינו מת כ״ג ה״ז אינו גולה : , י  מתנ
 אם עד שלא נגמר דינו מת כ״ג ומנו אחר
 תחתיו ולאחר מכן נגמר דינו חוזר במיתתו של
י וההורג כ״ג וכ״ג י נגמר דינו בלא כ״ג ה  שני 8
 שהרג אינו יוצא משם לעולם יי ואינו יוצא לא
 לעדות מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות
 נפשות ואפי׳ ישראל צריכים לו ואפי׳ שר צבא
 ישראל כיואב בן צרויה אינו יוצא משם
אשר נם שמה יישם ״תהא  לעולם שנאמר 4

 על תנאי צריך הפרה מנלן מיהודה. יש מדקדקין מכאן
 דנידריס שלנו אפי׳ אותם שיש להם זמן אין לנדות עצמן
 מספק «0 שהרי הכא התנה בדבר שלא היה בידו לקיים דשמא היה
 מעכבו יוסף או יקראנו אסון בדרך ולכך תל מעיקרו גם הנידוי על

 התנאי אבל שאר תנאים דבידו לקיים
 כגון שמנדין את האדם שלא יעשה
 הדבר ודאי לא תל הנידוי כלל מעיקרו
 דכיון דבידו הוא משעת הנידוי אנו
 יודעים בודאי שלא בדעתו לעשות
א מל הנידוי כלל מעיקרו ל): ל s הדבר ודאי 
 מי גרם לראובן שהודה יהודה.
 תימה דהא אמרינן במדרש ישב
 ראובן אל הבור מהיכן שב מבית אביו
 שישב בתענית על מעשה בלהה וזה
 היה קודם מעשה דיהודה וי״ל דמ״מ
 לא הודה ברבים עד מעשה דיהודה:
 מי גרם לראובן שהודה. ולכל יש
 לנו סמך מן המקרא יהודה אתה
 יודוך אמיך ומתרגמינן את הודית ג״כך
 יודוך אתיך פירוש (י) הודית ולא בוש
 כך יודוך אחיך שבשביל שהתחלת

 להודוח בא ראובן והודה:
 אמר אביי ק״ו ומה מי שגלה נו׳.
 חימה מהאי דינא נילף נמי
 לנגמר דינו בלא כ״ג שלא יגלה כלל
 ומה מי שגלה כבר לפני מיתת כ״ג
 יוצא במיתתו של כ״ג מי שלא גלה
 לפני מותו אינו דין שלא יגלה אחר
 מותו דהכי אמרינן בערכין (לף כט:
 ושס< מכורה כבר יוצאה שאינה מכורה

 אינו דין שלא תמכר ונפקא לן מהאי
 דינא דאינה נמכרת כלל אתר הבאת
 סימנין עד עולם ונראה דלא קשיא
 מידי דהא מיתת הכהן כפרה הוא
 כדאמר בסמוך וכפרה לא שייכא אלא
 למי שמתויב ובבריא והלכך דוקא
 לפי שנגמר ונתתייב גלות ואח״כ מת
 כ״ג מכפרת מיתת כ״ג שלא יגלה כלל
 מק״ו כדקאמר הש״ס אבל נגמר דינו
 בלא כ״ג שכבר מת כ״ג קודם גמר
 דין של זה ודאי ליכא למילף מק״ו
 דהיאך תכפר מיתת כ״ג וליכא למימר
 דתתכפר לו מיתת כ״ג השתא כשנגמר
 דיגו דהא לא מיכפרא אלא בשעת
 מיתה ס) ולאחר כך ובשעת מיתה לא
 היה זה חייב ולא דמי לההיא דערכין
 דמכורה כבר יוצאה וכו׳ דהחס משעת
 הבאת סימנין מתתלת גדלותה ושוב לא
 יפסיק ממנה הגדלות לעולם ולכך
 שייך למילף שפיר דלא תמכר כלל
 אחר התתלת סימנין עד עולם כן
 נראה למשי״ח: מידי גלות קא
 מנפרא. חימה אין ה״נ מדאמר בריש
 מכילתין >לף 3:< הס שלא עשו מעשה
 לגלו כי היכי דתהוי להו כפרה אלמא
 גלות מכפרת וי״ל דהכא כפרה לפטרו
 מגלות קאמר דהא בעי למילף דמי

 עין משפט
 נר מצוה

 נו א מיי׳ ס׳׳ז מהל׳ ת״ת
 הלכה יא סמג לאדן רח
 טוש״ע י״ד סי׳ שלד ס״ל:
 נז ב מיי׳ פ״ז מהל׳ ריצת

 הלכה ט:
ח ג מיי׳ שס הלכה יא:  נ

מ ד מיי׳ שס הל׳ י:  נ
 ס ה מיי׳ שס הל׳ מ:

א ו מיי׳ שס סייח הלכה  ס
 יא:

ב ז מיי׳ שם סרק ה  ס
 הלכה י:

 ID ח ט מיי׳ שם פ״ז
 הל׳ ג:

 שד י מיי׳ שם הל׳ יב:
ה כ מיי׳ פ״ו מהל׳  ם

 ניאח מקדש הל׳ י:

 תורה אור השלם
 1. אנכי אערבגו מידי
 תבקשנו אם לא
 הביאתיו אליך והצגתיו
 לפניך וחטאתי לך כל
 הןמים: בראשית מג ט
 2. יחי ראובן ואל ןנלית

 ויהי מתיו מספר:
 דברים לג ו
 3. וזאת ליהוךה ףאמר
 שמע ין קול יהודה ואל
 עמו תביאנו ידיו ךב לו

 ועור מצריו תהיה:
 דברים לג ז
ת  4. והצילו העךה א
 הרצח מיד גאל הדם
 והשיבו אתו העדה אל
 עיר מקלטו אשר נס
 שמה השב בה עד מות
 הכהן הגדל אשר משח

 אתו בשמן הקדש:
 במדבר לה כה
 5. ולא תקחו כפר לנום
 אל עיר מקלטו לשוב
 לשבת בארץ עד מות
 הכהן: במדבר לה לב
 6. כי בעיר מקלטו ישב
 עד מות הכהן הגדל
 ואחרי מות הכהן הגדל
 ישוב הרצח אל ארץ
 אחזתו: במדבר לה כה
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 לעזי רש״י
 אישלוישידור״א. (מקום

 שלא גלה עדיין דמיתת כ״ג תועיל
 לפטרו מגלות מק״ו הלכך שפיר משני מידי גלות מכפרת מיתת כ״ג מכפרת פירוש (י) מיפטרא מגלות שהרי אפילו לא גלה אלא יום
 אתד ומת הכ״ג הוא מוזר ואילו לא מת הכהן אפילו שהה שם זמן מרובה אינו יוצא על כרמך כפרה זו במיתת כהן תלויה

 כדפירשתי כן נראה למשי״ח:
 אילן

 רבעו חננאל
 אמר רב יהודה אמר רב
 נידו־ על תנאי אפי•
 מעצמו א) צריך הפרה.
 מנא לן מיהודה שנאמר
 אם לא הביאותיו אליך
 והצגתיו לפניך ותטאתי
 לך כל הימים ואשכחנן
 שהיו עצמותיו מגולגלין
 בארון עד שבקש עליהם
 רחמים מרע״ה שנאמר
 שמע ה׳ קול יהודה: נגמר
 דינו לגלות ומת הכהן
 הגדול אינו גולה. מיתת
 כהן גדול מכפרת לו. אמר
 אב״ נקיטינן נגמר דינו
 ומת מוליכין עצמותיו של
 הורג בעיר מקלט. שנאי
 לשוב לשבת בארץ עד
 מות הכהן הגדול ואיזו
 היא ישיבה כארץ הוי
 אומר זו קבורה. תנא מת
 הרוצח ומת כהן גדול
 [וכוי] בן גרושה או בן

 חלוצה. רבי אמי ורבי יצחק חד אמר מתה כהונה. וחד אמר בטלה כהונה. ובפלוגתא דתנן היה עומד ומקריב ונודע שהוא
 בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל קרבנות שהקריב פסולין הן ורבי יהושע מכשיר. ואסיק׳

 מוסף רש״
׳ וזאת  מאי דכתיב כו
 ליהודה. אין לך בברכת
 כל השבטים ממחלת האת
 חין מזו סוטה !:).
ו של יהודה. כל  עצמותי
 השבטים יצאו עצמימיהס ממצרים ינקברי בארן ישראל, שנאמר יהעליתס אמ עצמימי מזה אתכם, משמע שאף עצמוחס העלו,
ן  ילא נכתב ייסף אלא להידיעך שבחו של משה, שכל ישראל נתעסקו בביזה והוא עשק נמצוה וב״ק צב וכעי״ז סוטה ז::. מגולגלי
 בארון. לא היה שלדו קיימת ומחוברת מפני גדר, דקאמר ליה ליעקב !בראשית מג< אס לא הביאתיו אליך ימטאתי לך נל
 הימים, ואע״פ שנתקיים התנאי נסקא לן קללת חכס אפילו על תנאי היא נאה !נ״ק צב.) והיו עצמות כל השנטיס שלק קיימת
 ויהידה אנריי ממפרקי! ומתגלגלין נארונו, מסני שנידה את עצמי נערביני של נגימין ותטאתי לך כל הימים, אסילו לעולם הנא,
 ומהכא נפקא לן נדוי של מכס אפילו על תנאי הוא נא !סוטה ז:<. מי גרם לראובן שיודה. נמעשה יצועי אפיו, יהודה. שהודה נמעשה תמר, וכן היה מסירת נידיהס, ימדרש אגדה דר׳ תנמימא כשאמר יהילה צדקה ממני עמד ראיק ואמר נלנלמי יצועי
 אני, ועכשיו יחי ראובן, שללו קיימת כאילו הוא חי, וזאת ליהודה. שהוא מתגלגל!שם•!. לשפא. למקום שנמקי משם שם! נמש כל עצם ינתמנר למקימי ששף משם. לשפא, אשלויי״ה שלינ״א נלע״ז, כמו שף מדוכמיה .:ביק צב.:. למתיבתא דרקיע. לישא
 וליתן עס שאר החכמים !סימה ז:;. ידיו רב לו. יהא צו נצחון לריב ריבו, והאי דכחינ ידיו לשון מלחמה הוא, מלחמתה של תורה !שם.!. לא הוה ידע לפרוקי קושיא. נסיטה שס יב״ק שס: לא היה קא סלקא ליה שמעתא אליבא להלכתא, לא היה !וכה
. ( ק כהן גדיל שהרג את הנפש נשוגג, במיתת מי ישוב, הא ליכא כהן גדול ,•סנהדרין ימ:  לומר דנר המתקנל !סוטה שסו. וההורג כהן גדול. נשיגג גולה לעיר מקלט ואינו יוצא משם לעולם, לטין דאין כה! גדול נמקדש כשהוא גולה, במיתת מי ישונ, י
. שהוא בן גרושה. כהן חלל זר גמור הוא, משח בימיו. להניא אמ הנמשח נימיו שמחזירי נמיתתו (במדבר לה כה:. נקטינן. מסורת מאניתינו, מנהג מרנותיני :ערוב•! ה! . וכי היא משמו לכהן, או הכה; משמ אותו, אלא זה שנ  וכי הוא מושחו

 דכתיב נכהן הנושא גרישה (ייקרא כא< לא יחלל זרעי, שמחללי מדין כהינה !פסחים עב:ו.

 א! וכן הגיה הרש״א וכ״ה נרי״ף ורא׳יש פ״ג דמ״ק:
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 עין משפט
 נר מצוה

ו א ב ג מיי׳ פ״ה  ס
 מהל׳ רוצח הלכה יג

 סמג עשץ עה:
 םז ד מיי׳ שם ס״ז הל׳ ד
 ופי״ג מהל׳ שמימין

 הל״ג סמג עשין קצה:
ח ה מיי׳ פ״ז מהל׳  ם
 רוצח הל״ג והל״מ

 סמג עשי! עה עו:
ט ו ז מיי׳ שס פ״מ  ם

 הלכה יא סמג שס:
 ע ח מיי׳ פי״ג מהלכות
 שמיצר! הלכה ד סמג

 עשי[ קצה:
א ט מיי׳ פ״א מהלכות  ע

 רוצח הלכה ה:
ב י מיי׳ שס פ״ה הל״י:  ע
 עג כ מיי׳ שס הלכה יא:
 עד ל מיי׳ שם פ״א

 הל״ג:
 עד! מ מיי׳ פ׳׳ה מהל׳
 ממרים הלי״ל סמג
 לאוין ריג טוש״ע יו״ר סי׳

 רמא סעיף ה:
 עו נ מיי׳ שם:

 עז ס מיי׳ ס״א מהלכות
 רוצח הלכה ג:

 עדו ע מיי׳ שם פ״ח
 הלכה יא:

 אלו הן הגולין פרק שני מכות יב.

 אילץ שהוא חלפנים מבנגד החומה
 ולפנים כלפנים. תימה
 לבשילהי טצל צולין(פסמיס דף פה: ושם)
 אמרי׳ (י) לגגות לא נתקלשו ואס כן
 ש)(הוו) מעשר שני אין אוכלין על
 האילן ר״ל למיירי שענפיו מועטין
 שאין בהן ארבע׳ ללא תשיבי והר כאילו
 עומלת באדר כנגל הקרקע עול יש
 לומר למיירי ״)[אפי׳] באילן שענפיו
 מרובין ואדר ירושלים כירושלים:

 אימור

 תורה אור השלם
 1 . ברף ין חילו ופעל ח־יו
 תרצה מחץ מתנים קמיו

 ומשנאיו מן יקומון:
 דברים לג יא
 2. ךהשמעה באה עד
 יואב בי יואב נטה אחרי
 אדניה ואחרי אבשלום
 לא נטה הנס יואב אל
ל יי ויחזק בקרנות ה  א
 המזבח: מלכים א ב כח
 3. מי זה בא מאדום
 חמוץ בגדים מבצרה זה
ה ברב ע  הדור בלבושו צ
 כהו אני מדבר בצדקד

 רב להושיע:
 ישעיהו סג א
 4. והיו הערים להם
 לשבת ומגרשיהם יהיו
 לבהמתם ולרכשם ולבל
 חןתם: במדבר לה ג
ת  5. והצילו העךה א
 הרצח מיד גאל הדם
ה אל ד ע  והשיבו אתו ה
 עיר מקלטו אשר נס
 שמה וןשב בה עד מות
 הכהן הגדל אשר משח

 אתו בשמן הקדש:
 במדבר לה כה
 6. ומצא אתו גאל הךם
 מחוץ לגבול עיר
 מקלטוךצח גאל הרם

ת הרצח אין לו ךם:  א
 במדבר לה כד
 ד. והיו לבם הערים
 למקלט מגיאל ולא ןמות
 הרצח עד עמדו לפני

 העךה למשפט:
 במדבר לה יב
 8. ואם ןצא יצא הרצח
ת גבול עיר מקלטו  א

 אשר ןנום שמה:
 במדבר לה כו
ה לו ולא ב א א ת  9. ל
 תשמע אליו ולא תחום
 עינף עליו ולא תחמל

 ולא תכסה עליו:
 דברים יג ט

 מוסף רש״י
ד ב׳ ו עמ  מובא נ

 אליבא דרכי אליעזר כ״ע לא פליגי. כלומר מאן דאמר מתה ולאי כרבי יהושע אמר ולא כרבי אליעזר לאליבא לרבי אליעזר ליכא למ״ל
 מתה כיון ללגבי עבולותיו אמר פסולות למפרע ולאי אין זה כהן: כי פליגי אליבא דרבי יהושע. כלומר אין אנו צריכין לומר מ״ל בטלה
 כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע לאליבא לרבי יהושע איכא למימר דפליגי: פועל ידיו הרצה. עבולותיו כשירות אבל לעגין שאר לבריו
א מעל מזבתי [יומא פה.] וכסבור להיינו מעל מזבתי: מזבח ביה עולמים. לכתיב מזבחי המיוחל ל ו  אינו כהן: טעה יואב. בלרשא מלמעם מזבתי תקחנו 8

 לי: ה״ג והוא הפס במזבח של במה.
 אליבא דרבי אליעזר כולי עלמא לא פליגי כי
 פליגי אליבא דר׳ יהושע מאן דאמר מתה
 כרבי יהושע ומאן דאמר בטלה עד כאן
 לא קאמר רבי יהושע התם דכתיב יברך ה׳
 חילו ופועל ידיו תרצה א<אפי׳ חללין שבו
 אבל הכא אפי׳ רבי יהושע מודה: נגמר דינו
 וכו׳: אמר רב יהודה אמר רב שתי טעיות
ועם יואב  טעה יואב באותה שעה דכתיב 2
 אל אהל ה׳ ויחזק בקרנות המזבח טעה
 אשאינו קולט אלא גגו והוא תפס בקרנותיו

 טעה בשאינו קולט אלא מזבח בית עולמים והוא תפס מזבח של שילה
 אביי אומר בהא נמי מיטעא טעה טעה גשאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו
 והוא זר היה אמר ריש לקיש שלש טעיות עתיד שרו של רומי לטעות דכתיב
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה טועה שאינה קולטת אלא 5יבצר 3 

 והוא גולה לבצרה טועה שאינה קולטת אלא שוגג והוא מזיד היה טועה
 שאינה קולטת אלא אדם והוא מלאך הוא אמר ר׳ אבהו יערי מקלט לא נתנו
 לקבורה דכתיב 4ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם לחיים נתנו
שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא  ולא לקבורה מיהיבי גישמה ה
 קבורתו רוצח שאני דגלי ביה רחמנא: כשם שהעיר קולטת וכו׳: ורמינהו
כאן לקלוט כאן לדור לדור  5וישב בה יבה ולא בתחומה אמר אביי לא קשיא ז

 ייתיפוק ליה חדאין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה לא מגרש עיר ולא עיר
 מגרש אמר רב ששת לא נצרכה אלא למחילות: רוצח שיצא חוץ לתחום
ן יא) גואל הדם י  וכוי: ת״ר 6ורצח גואל הדם את הרוצח ?<מצוה ביד גואל הדם א
 רשות ביד כל אדם דברי רבי יוסי הגלילי ר׳ עקיבא אומר רשות ביד גואל
 הדם וכל אדם m חייבין עליו מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי מי כתיב אם רצח
 ורבי עקיבא מי כתיב ירצח אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב רוצח שיצא
 חוץ לתחום ומצאו גואל הדם והרגו נהרג עליו כמאן לא כר׳ יוםי הגלילי ולא
עד עמדו(0 לפני העדה  כר״ע הוא דאמר כי האי תנא דתניא ר׳ אליעזר אומר 7
 למשפט מה ת״ל לפי שנאמר ורצח גואל הדם את הרוצח יכול מיד ת״ל עד
 עמדו לפני העדה למשפט ורבי יוסי ורבי עקיבא האי עד עמדו לפני העדה
 למשפט מאי דרשי ביה ההוא מיבעי ליה לכדתניא רבי עקיבא אומר י)טמנין
 לסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב״ד
אם  אחר ת״ל עד עמדו לפני העדה למשפט עד שיעמוד בב״ד אחר ת״ר 8
א מ״מ והתניא צ א י צ ן לי אלא במזיד בשוגג מנין ת״ל אם י י א הרוצח א צ א י צ  י
 w ״׳(וההורגו) במזיד נהרג כבשוגג גולה לא קשיא הא כמאן דאמר אמרינן
 ח<דברה תורה כלשון בני אדם הא כמאן דאמר לא אמרינן דברה תורה

 כלשון בני אדם אמר אביי ט<מםתברא כמ״ד דברה תורה כלשון בני אדם
 שלא יהא סופו חמור מתחלתו מה תחלתו במזיד נהרג בשוגג גולה אף
 סופו במזיד נהרג בשוגג גולה תני חרא אב שהרג בנו נעשה לו גואל
 הדם ותניא אידך לאין בנו נעשה לו גואל הדם לימא הא רבי יוסי הגלילי
 והא ר״ע ותםברא בין למ״ד מצוה בין למ״ד רשות מי שרי ייוהאמר רבה בר
ן הבן נעשה שליח לאביו י לכל א  רב הונא וכן תנא דבי רבי ישמעאל מ
לא תחמול ולא תכסה חוץ ממסית שהרי אמרה תורה 9  להכותו ולקללתו :
הא בבנו והא בבן בנו: מתני׳ ע אילן שהוא עומד  עליו אלא לא קשיא ם
 בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום או עומד חוץ לתחום ונופו נוטה בתוך
ן שהוא עומד ui ל<(בתוך ל י א  התחום הכל הולך אחר הנוף: גמ' ורמינהי ה
 הפנים) ונוטה לחוץ או עומד בחוץ ונוטה לפנים מכנגד החומה ולפנים כלפנים
 מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ מעשר אערי מקלט קא רמית מעשר בחומה תלה
 רחמנא ערי מקלט בדירה תלה רחמנא בנופו מתדר ליה בעיקרו לא מתדר
 ליה ורמי מעשר אמעשר מ<דתניא ״בירושלים הלך אחר הנוף בערי מקלט
 הלך אחר הנוף אמר רב כהנא לא קשיא הא ר׳ יהודה והא רבנן דתניא

 ר׳

 גליון הש״ם
 רש״י ד״ה טעה •ואב וכוי
 ולא פעל מזבח־. עי׳ יומא
 דף פה ע״א צרש״י ל״ה
 ולא מעל מונחי וצ״ע:
 בד״ה ה״נ אלא וכוי
 ואינו מוזהר על כבודו.
 עי׳ נדרשות הראנ״ח

 פרשת תוצלות:

 הגהות הב״ח
 (6) גמ' אין לו גואל הדס:
 (ב) שם רני אליעזר אומר
״נ רישיה דקרא  עד עמדו. ;
 ולא ימוח הרוצח עד עמדו
 וגו׳: (ג) רש״־ ד״ה מגרש
 וכו׳ ומדוחם מתון לעיר
 אלפים אמה וכתב
 מקיר: (ד) ד״ה אילן וכוי
ץ כצ״ל ואומ ו׳ נמחק:  לענ
 (ה) תום׳ ד״ה אילן יכו׳
גץ לא נתקדשו  אמרינן דג
 וא״כ אי הוי מעשר שני
 וכוי ד״ל דמיירי שענפיי
 שבהן מועטין יכו׳ כאילי
ן נאויר יכי׳ ועוד  עומדי
 י״ל ונו׳ יאויר ירושלים
 וגגה שוין לקרקע

 הס״ד:

 הגהות הגר״א
 [א] גמ׳ וכל אדם אין
 תיינין כצ׳׳ל: [כ] שם
 וההורגו. נמחק (וכן ליתא
 נדפישיס ישניס<: [נ] עם
 עומד נפנים כצ״ל:

 רבינו חננאל
בא דרבי גי אלי  כי פלי
ה ת ן דאמר מ הושע מא  י
מר ע כלו ש ו ה  כרבי י
ן (בחי ו כשרי  קרבנותי
ת ] מ ו ) [כחי ועכשי ו  עכשי
ה אמר ל ט ן דאמר ב מא  ו
י עד כאן לא מכשר רבי  ל
ם ו ש הושע התם אלא מ  י
על פו ו ו ל ב ברך ה׳ תי  דכתי
ן לי לו חו  ־דיו תרצה אפי

ן לו ו כל ישראל צריכי ל י אפ ת ו ו ש פ ת נ ו ן ולא לעד ו מ ת מ ו ד ע ה ולא ל ו צ ת מ ו ם לעולם א) לא לעד ש וצא מ ג אינו י ג שהר כ״ ג ו ״ ג ומי שהרג כ ה כ״ כ נתמנ ״ ח א ל ו ו ד ן ג גמר דינו בלא כה : נ ה נ ו ה כה ל ט כ ה ד ד ו ע מ ש ו ה לו רכי י ו תרצה אבל הכא אפי  שב
ה נ ו ש א א ר ר ל מ ו י א אנ ה ו נ לה ראשו י אר אלא בע פת תו רו בי ם רב לא התי ש ן ב ן אמרי ן כן אתו נו ם רב (ולי) [ולית] אי ש ן ב ן אמרי ן אתו לי ן רתמן תרין מי ת לרבנ ל ן ש ותנ י רבי י שלמ רו : י י אב כו ו ה י ע ת ט ו י ע דה אמר רב שתי ט ו ה : א״ר י י אב כו ו י  כ
לא ת ו ו ט ל ו ת ק ו מר לא הקרנ ט ואני או ל ו ם ק למי ו ט אלא גג בית הע ל ו ו ולא גג ישבשילה ק ג ת אלא ג ו ט ל ו ות ק ן הקרנ ח ואי ב ז מ ות ה ק בקרנ י החז אב ו ו ה י ע תו כי ט ב אמרי תו ה ו ת ל ע ב ה ו י א אל ב אחר כן ת אמר ו ם שנ י ש ע מ נה אלא אחר כל ה  ולא אחרו
ן ורשי הן לי ד נכסי ׳ גי ב׳ ן הרו הו בניו דתנ רשו ת [דין] שי ב יהרג בבי ט ו ן ברת אמר מ ה בדבר זה אלא לסנהדרי ע ו ם ה־ה ט שי י י ראיש השל נ ו אב תחכמ ו אפשר י ט בלבד. ו ל ק ת אלא ערי מ לטו נן קו ם ואי למי ו לה ולא של בית הע ט לא ישל שי ל ו ג ק  הג
גת . הרי ה מ ו ח ת ו ב רג ל הדם להו א ו ג ת ל ן רשו ת ואי ט ל ו ל ק כ ה א ל י ח ה גו אם ״ש שם מ מ ו ח ת ו דר ב נ פ שאי ׳ ת ואע׳ ט ל ו ה ק מ ו ח ת כך ת ט ל ו ר ק ר דמי חנם אני צריך נ<: כשם שהעי ו אני צריך להסי נ ו מ מ ה וכי ל מ ל ד אמר ש ך מי ל מ ת נכסיהן ל ו כ ל  הרוגי מ
. ו ו נהרג עלי ם והרג אל הד ו ו ג א צ מ ת ו ו ל ג נו ל גמר די דם שי ם ה) קו ו ח ת ץ ל א חו צ י ם דרב אמרו רוצח ש ו ש ו מ י ן על בי י כל אדם אין O חי ת ו אל הדם רשו ו מר ג בא או לי ר׳ עקי לי ת דברי ר׳ יוסי הג ד כל אדם רשו בי ם ו ה ביד גואל הד ו צ צח מ  הרו
ר דברה מ א ן ד א מ א כ ר ב ת ס י מ ד כו׳ אמר אבי י ז צח אין לי אלא במ צא הרו : ת״ר ואם יצא י י ר כו עז ר כרי אלי מ א ן רב ד נ ר. ואמרי הו פטו י י מ לתרו ״ ר רשות מ מ א בא ד ה ולא כר׳ עקי ו צ לי דאמר מ לי ה לא כר׳ יוסי הג י ת ע מ ש ן אמר רב ל ן כמא נ י מתמה  ו
ו ש נן אם ע אל הדם. פרקי ו ה ג ש ע אל הדם ותניא אידך אין בנו נ ו ה ג ש ע ו נ א אב שהרג בנ ד : תני ה לה ו ג ג ג תו בישוגג נהרג אלא בשו ה אחרי ו שבישוגג גולה -הי ת ל ח ו ת ת ל ח ת ר מ פו חמו ולה ׳שלא יהא סו ג ג ג ד נהרג בשו י ן בני אדם אלא במז  תורה כלשו
לך אחר ל הו ם כו׳ עד הכ ו ח ת ץ ל טה תו ו פו נ ו נ ם ו ו ח ת ך ה ד בתו מ ו א ע ו ] אילן שה ׳ י : [מתנ ו ד אבי י ו מ אל דם אחי ו פז ג ו רעואל בנו רשל) [ישלו אץ] אלי ש ו אבל אם הרג ע אל הדם של בנו ישלו והורג עישו אבי ו ה ג ש ע פז נ פז י) אלי מן בן אלי  הרג תי
ך י ה׳ אלהי ת לפנ ל כ א ר ו מ א נ א ש ה רחמנ ל ה ת מ ו ה ב ר ד ש ע י מ ץ. ופרקינן שאנ ץ כלחו לחו ה ו מ ו ח ד ה ג נ ם מכ י ה ולפנים כלפנ מ ו ח ד ה ג נ כ טה לפנים מ ו נ ץ ו ד בחו מ ו ץ או ע ו טה לח ו נ ם ו י ד בפנ מ ו א ע ו ג אילן שה ר שני פ״ ש ע מ  הנוף. ורמינן עלה הא דתנן ב
ים אבל ים כלפנ ן בפנ ה שה מ ץ ו ן כחו י ב ה חשו מ ו ח ץ ל ן חו ה רות ש כך כל תפי ו לפי מ ו ק מ ד ארץ ישראל ב ו מ ל ת ש ב ר ו פ י וכן מ ר שנ ש ע ן בתורת מ י ה אלא נאכל מ ו ח ן ה ן לפנים מ ן נפדי ן ואי ו י ת ירושלים בלא פד מ ו ח ץ ל ן חו ם וגו׳ פי׳ אין נאכלי  במקו
הא י ו י אחר הנוף לר״ א הא דחנ א לא קשי לך אחר הנוף. ופריק רב כהנ ל הו לך אחר הנוף וב־רושלים הכ ל הו ט הכ ל ק ג [מ״י] בעד־ מ ״ ת סוף פ ו ר ש ע מ ן ב א תנ ה ר ד ש ע מ ר א ש ע : ורמי מ א ת יישיבה בעיקרו ל ו ט ״שיבה כתב בהו בנוף אפשר להי ל ק  ערי מ

 שעשה לול לפני הארון שהיה באהל
 אשר נטה לו לול בעיר לול כלכתיב
 ומס יואב אל אהל ה׳ ומצינו בלברי
 הימים ע<שעשה לול מזבת לפניו ואי
 אפשר לומר מזבת של שילה שהוא
 היה בימי לול ושלמה &)(היה בגבעון):
 שרו של רומי• סמאל שיברת לבצרה
 שבתפלה יפרע ממנו כשיגיע צ) הקץ
 להחרב כלכתיב(ישעיהו כל) יפקול ה׳ על
 צבא המרום במרום ואחר כך על מלכי
 האלמה על האלמה: חמוץ בגדים. מלמו
 של סמאל. ואף על פי שאין המלאכים
 בשר ולס כתב בו הכתוב כעין הריגת
 האלם לשבר את האזן מה שהיא יכולה
 לשמוע: לא נהנו לקבורה. ללויס שהן
 שלהם: היפוק ליה. לאין בונין בית
 במגרש לא״כ הוה ליה מגרש עיר: אין
 עושין שדה. של לדם: מגרש. שנתנו
 ללוים אלפים אמה סביב העיר כלכתיב
 (במלברלה) ומלותס מתון לעיר w ?)וכתיב
 מקיר העיר וחוצה אלף אמה וגו׳ הא
 כיצר אלף אמה מגרש שאין בו לא
 בית ולא שלה והשאר שלות וכרמים:
 למחילוח. תתת הקרקע שאין אוכלות
 במגרש כלום מלמעלה ואי לאו לכתיב
 בה ולא בתחומה הייתי אומר ילור
 בתחומה במערה: ורצח. איכא לפרושי
 לשון ציווי כמו ושמות לו) ועשה בצלאל
 ואהליאב ואיכא לפרושי לשון רשות
 כמו ועשה ה׳ להם וגו׳ (לגרים לא):
 סופו חמור מהחלתו. סופו צאתו מוץ
 לתחום. חחלתו הרציפה: אב שהרג אה
 הבן. בנו השני נעשה גואל הלם של
 אתיו והורג את אביו: הא. לתניא
 נעשה רבי יוסי הגלילי היא לאמר
 מצוה לגואל הלם: לכל אין הבן נעשה
 וכוי. לכל עבירות שבתורה אין הבן
 נעשה שליח ב״ל על אביו לא להלקותו
 ולא לנלותו חוץ ממסית: ה״ג אלא לא
 קשיא הא בגנו הא בבן בגו. הא
 לתניא אין בנו נעשה גואל הלם בבנו
 של רוצת קאמר והא לתניא בנו נעשה
 לו גואל הלם בבנו של הרוג קאמר
 שהוא בן בנו של רוצת 8 ואינו מוזהר
 על כבולו: מתני׳ הכל הולך אחר
 הגוןו. אפי׳ הוא בעיקרו שבתוך
 התתוס הרי הוא כיוצא תוץ לתתוס
 ואס עיקרו חוץ לתתוס ונופו בתוך
 התחום אף העיקר קולט: גמ׳ אילן
 שהוא עומד בפנים. בירושלים.
 (י) ולענין אכילת מעשר שני בירושלים
 היא שנויה: ממגד החומה וכוי.
 אלמא לא נופו שדינן בתר עיקר
 ולא עיקר בתר נוף: בחומה תלה
 רחמנא. דכתיב(לכריסיכן לפני ה׳ אלהיך
 תאכלנו: בדירה הלה רחמנא. דכתיב
 (במלבר לה! כי בעיר מקלטו ישב ונופו
 ראוי לדירה יותר מעיקרו: בירושלים.
 לענין מעשר הלך אחר הנוף:

 רכי

 מסורת הש״ם

 א) קדושין סו:, ב) [עי׳ תיס׳
 נע״ז נת: ד״ה נצר],
נ נד: ״  ג) [לעיל יא:], ד) נ
 ערטן לג: [תוסס׳ ערכין
 ס״ה], ה) [סנהדרין מה:ן,
 ו) [עי׳ תיס׳ ר׳׳ה כי. ד״ה
 דרחמנא], t) [נילקיט ליתא
 וכן נכ״מ איתי והתניא
 במזיד וכוי], ח) [נרכות
 לא: קדושין יז: יש״נ],
 ט) ן עי׳ תוס׳ סוטה כד.
 נד״ה ור׳ יונתן וט׳ מה
 שכתנו בסוף דנריהם ומיס׳
 מנחומ יז: ד״ה מאי כו׳ן,
 י) סנהדרין פה:, כ) מע״ש
 פ״ג מ״ז ל) [צ״ל בפנים כך
 איחא נמשנה דמע״ש פ״ג
 מ״1],מ)[צ״לדתנן],נ)פ״ג
 מ״י דמעשרות, D) !שמוח
 כאן, ע) ןעי׳ דהי״א טז],
 P) [צ״ל נגנעון ואנן אמרינן
 זבחים קית: יום שמת ני עלי
 נאמר ני רטיש משכן שילה
 כך איתא נרש׳׳י נע•״],
 צ) ןנש׳׳א: קץ רומי],
 ק) ןצ״ל את סאת קדמה
 אלפים נאמה], ר) ןצ״צ
 שהיא עומד וכוי יניטה
 לסניס יכו׳ן,ש)מהר״ם מ״ז,

 P) רש״א,

 אן נמשנה איתא ואינו יוצא לא לעדית מציה וכוי ומשמע דקאי אנולהו רוצחים דיוצאיס נמיתת נה״ג ואולי דרנינו היה לו גירסא אתלת או דחסר נדנרי רנינו וצ״ל ואינו יוצא ונו׳: נ< עיי סנהדרין מח ע״נ וחוס׳ שם ד״ה נשלמא: ג) ר״ל אך יש שס מחילה מ״מ איני רשאי
 לדיר שם: ד) נ״ה הגירסא ממי נדפיס ודניציא וכ״ה בהגהות הגר״א ז״ל כאן: ה! עי׳ לעיל דף י ע״ב נתתילה וכו׳ מי שנתחייב גלות מחזירי!: 0 פי׳ רכינו 5״ע ואולי ט״ס כאן:
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