
 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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 מסורת הש״ם

 א) ונמיס קיז. ע״ש,
 ב) שניעית פ״י מ״ח [עי•
 רש״ל יתד״ט], ג) [קצ״ע
 להא משנה היא], ד) ]צע׳׳ק
 שהרי משנה היא], ה) ןעי׳
 חוס׳ זבחים קיז. ל״ה עירן,

 תורה אור השלם
rny 1• ואשר לא 
ה לידו  והאלהים אנ
 ושמתי לך מקום אשר

 ןנוס שמה:
 שמות כא יג
 2• בי בעיר מקלטו ישב
 עד מות הכהן הגדל
דל  ואחרי מות הכהן הג
ל ארץ  ןשוכ הרצח א
 אחזחו: במדבר לה כח
 3. וזה דבר דזריזנח אשר
 ןנום שמה וחי אשר יכה
ת רעהו בכלי דעת  א
 והוא לא שנא לו מתכיל
 שלשם: דברים יט ד

 מוסף רש״י
 שייך לעמוד הקודם

 ברך ה׳ חילו. נכהניס
 כתיב ישימו קטורה באפך
 וגו׳ וסמיך ליה ברן ה׳
 חילו, חלליס שבו (פסחים
 ענ:< חללי! שבשבט לד,
 לקרא בשבט לד כתיב
ן  וקדושיו סו:!. דאין עושי
 שדה מגרש. מגרש הד
 אלף אמה סביב לעיר,
 מלכמיב(נמרבר להן מקיר
 העיר וחוצה אלף אמה
 סביב, וחון לאותו אלף היה
 להם ללויס אלף אמה
 לשלות וכרמים, כלכתיב
 !שם! ומלותס ממון לעיר
 וגוי, צא מהס אלף אמה
 מגרש והשאר שלות
 וכרמים. מגרש סנוי מכלוס
 ואין נו בית ואין זורעין
 אותו אלא נוי הוא לעיר.
 אין עושין שדה מגרש,
 משוס יישונ ארן ישראל,
 והיינו מורכן שממעט את
 הודיעה, ולא מגרש
 שדה. שממרינ את נר
 העיר (ערכיו לנ:). לא
 מגרש עיר. מגרש אין
 עישין עיר שיעשו נו נתיס,
 שאין עיר נאה נלא מגרש,
 וכל שנן שאין עושי! עיר
 מגרש, שאין מתריכין את

 יישונ העיר ישם}.
 ע־כ שייך לעמוד הקודם

 ושמתי לך בחייך. רמז
 לו הקנייה נממן תירה
 שיוכה למציה וו, כדכתיב
 (דנריס ד< או יבדיל משה
 שלש עריס, נסיף ארנעיס
 שנה ;זבחים קיז.;. מקום
מך. דהייני מתנה  ממקו
 לדה אף היא נקלט !שם.
 לנירסוז: לך מקום. המקום

 שלו!. מכאן אמרו בן
 לוי. שהיה דר נערי
 מקלט, שכל ארנעיס
 ושמנה עיירות של לויס ערי
 מקלט היו כדאמרינן
 נמסכת מטת (י.) יאס הרג
 נשוגג גולה לאתד מערי
 חנריי, דדריש ניה נמי הט
 ישמתי לך מקום, אף הלרס
 גולים וזבחים שסו. ואם
 גלה לםלכו. עצמו נגון
 משכינה לשכונה, פלכו
. דימיא דמדכר  קולטו
 שהיתה מחנה לויה קילטמ

 !שם!.

 אלו הן הגולין פרק שני מכות
 רבי יהודה. לענין מעשר אמרה למילתיה: הלך אחר פחחה. טלה
 כפנים ופתוחה לחוץ כלחוץ כולה בחוץ ופתוחה לפנים כלפנים:
 באילן הלן אחר גופו. ומתניתין דהכא [א] 0וברייתא רכי יהודה ומתני׳
 דאילן שהוא עומד בפנים כו׳ רבנן ושינויא קמא ליתא: אימור
 דשמעס ליה כו׳. כלומר היט בעית
 לאוקמא להא דתניא בירושלים הלך
 אחר הנוף כו׳ כר׳ יהודה הניתא אי
 תנא בה חדא כירושלים הלך אחר
 הנוף ולא תנא בה בערי מקלט הלך
 אתר הנוף מצית מוקמת לה כרבי
 יהודה אבל השתא מאן ציית לך
 אימור דשמעת ליה לרבי יהודה גבי
 מעשר באילן הלך אתר הנוף משוס
 דאיכא למימר לתומרא בין עיקרו
 בפנים ונופו בתוץ 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 בתוץ
 מבפנים שאינו נאכל בחוץ בלא פדייה
 ובפנים אוכלו בלא פדייה ואיכא למימר
 ט אמר רבי יהודה הלך אחר הנוף
 לחומרא אמרה כדמפרש ואזיל:
 עיקרו בחו; ונופו בפנים כוי. הלך
 אחר הנוף לענין פדייה: עיקרו בפנים
 ונופו לחון. הלך אחר הנוף לענין
 אכילה דמישדי עיקרו בתר נופו ואסור
 לאוכלו בעיקרו אא״כ פדאו(י) מקודם
 שנכנס: אלא בערי מקלט. על כרתך
 עיקרו בפנים ונופו לחוץ לא משכתת
 לה אלא לקולא: אמר רבא בעיקרו
 כולי עלמא לא פליגי כוי. לעולם
 כדקא משנינן הא רבי יהודה והא רבנן
 דלרבנן לא שדינן לא נוף בחר עיקרו
 ולא עיקרו בחר נוף לא במעשר ולא
 בערי מקלט כדקתני קמייחא מכנגד
 התומה ולפנים כלפנים ורבי יהודה
 פליג ואמר שדי עיקרו בתר נופו
 ודקאמרת דלמא לתומרא קאמר אגן
 נמי לחומרא אמרינן לה לעגין מעשר
 כדאמרן ולענין מקלט היכא דעיקרו
 בתוץ ונופו בפנים דתומרא הוא שדי עיקרו בתר נופו ואס רוצת
 בעיקרו לא מצי קטיל ליה והיכא דעיקרו בפנים ונופו בתוץ דקאמר
 בה רבי יהודה הלך אתר הנוף לאו למישדי עיקרו בתר נופו ולמימר
ט היכי בנופו מצי קטיל ליה בעיקרו נמי מצי קטיל קאמר דבעיקרו  («< ד
 שבפנים כולי עלמא לא פליגי דלא מצי קטיל והיכא דקאי רוצח בנופו
 שבחוץ ויכול גואל הדס לעמוד תוץ לתחום ולהורגו בחצים ובצרורוח
 כולי עלמא לא פליגי דמצי קטיל דלכולי עלמא נוף בחר עיקר לא שדינן
 כי פליגי דקאמר ר׳ יהודה הלך אחר הנוף למהר עיקרו דרגא לגופו
 שיכנס גואל הדס בחוך החחוס רעלה דרך העיקר רהרגנו בגופו קאמר
 וט הך קולא אית ליה לר׳ יהודה דהא לאו עיקר שדי בתר נוף אלא
 כל חד כדקאי: רב אשי אמר מאי אחר הנוןו. דקאמר מתני׳ דהכא
 וכן ברייחא י) בערי מקלט אף אחר הנוף ורבי יהודה היא וכולה ו
 לחומרא ולענין מעשר כדשנינן ולענין מקלט אף אחר הנוף קאמר
 דהיכא דעיקרו בתוץ ונופו בפנים שדי עיקרו בתר נוסו לחומרא ולא
 תימא כדקאי קאי אבל היכא דעיקרו בפנים ונופו בתוץ שדי נופו בתר

 ר׳ יהודה אומר במערה הולך אחר פתחה באילן
 הולך אחר נופו אימור דשמעת ליה לר״י
 גבי מעשר לחומרא עיקרו בחוץ ונופו בפנים
 כי היכי דבנופו לא מצי פריק בעיקרו נמי
 לא מצי פריק עיקרו מבפנים ונופו מבחוץ כי
 היכי דבנופו לא מצי אכיל בלא פדייה בעיקרו
 נמי לא מצי אכיל בלא פדייה אלא גבי ערי
 מקלט בשלמא עיקרו בחוץ ונופו בפנים כי
 היכי דבנופו לא מצי קטיל ליה בעיקרו נמי לא
 מצי קטיל ליה אלא עיקרו בפנים ונופו בחוץ
 כי היכי דבנופו מצי קטיל ליה בעיקרו נמי
 מצי קטיל ליה הא גואי קאי אמר יא) רבא בעיקרו
 דכולי עלמא לא פליגי דלא מצי קטיל קאי
 בנופו ויכול להורגו בחצים ובצרורות דכ״ע לא
 פליגי דמצי קטיל ליה כי פליגי במהוי
 עיקרו דרגא לנופו מר סבר הוי עיקרו
 דרגא לנופו ומר סבר לא הוי עיקרו דרגא
מאי אחר הנוף אף אחר  לנופו רב אשי אמר א
הרג באותה העיר גולה  הנוף: מתני׳ ב
 משכונה לשכונה ובן לוי גולה מעיר לעיר:
 נמ׳ א<ת״ר 1ושמתי לך מקום וגו׳ ושמתי
 לך בחייך מקום ממקומך אשר ינוס
 שמה מלמד שהיו >« ישראל מגלין במדבר
מכאן אמרו בן לוי  להיכן מגלין למחנה לויה ג
 שהרג גולה מפלך לפלך ואם גלה לפלכו
 פלכו קולטו אמר רב אחא בריה דרב איקא
כי בעיר מקלטו ישב עיר שקלטתו  מאי קרא 2
 כבר: » מתני׳ 5׳יכיוצא בו רוצח שגלה לעיר
 מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר
 להם רוצח אני אמרו לו אף על פי כן
וזה דבר הרוצח  יקבל מהן שנאמר 3

 מעלים

 אימוד דשמעת ליה לדכי ־־הודה (יי) לחומרא. וצריך עיון מנא ליה
 דלא אמרינן גס להקל ד״ל דמסברא אית ליה דלא פליגי
 רבי יהודה ורבנן כולי האי כי אס בתומרא בעלמא: גבי מעשר
 לחומדא עיקרו כחוץ ונופו כפנים כי היכי דבנופו לא מצי פריק כוי.

 פי׳ לא אזלינן בתר נוף לקולא לומר
 דכי היכי דבנופו דבפניס מצי אכיל
ט נמי בעיקרו מבתוץ  בלא פדייה ה
 מצי אכיל ליה בלא פדייה אלא למומרא
 דוקא לומר דלא מצי פריק ליה בעיקרו
 ומשמע דפשיטא ליה דבנוף גופיה מצי
 אטל דנהי דשדינן עיקר במר נוף
 לחומרא מ״מ נוף לא שדינן בתר

 עיקרו גם לחומרא:
 מר סכר עיקרו הוי דרגא כוי.
 קצת קשה מנא ליה לאפלוגי
 רבנן ארבי יהודה בהא ויש לומר
 דמשמע מתוך הברייתא דפליגי W) לרבי
 יהודה בתרתי בין במעשר בין בערי
 מקלט מדגקט ערי מקלט גבי ירושלים:
 רב אשי אמר מאי אחד הנוף. פי׳
 רב אשי בא (י) למידק הא
 דפרטנן אלא עיקרו בפנים ונופו לתוץ
 הכא נמי דבעיקרו מצי קטיל וקאמר
 דאף אתר הנוף קתני מתני׳ דגם אתר
 הנוף אזלינן היט דהוי תומרא >מ כמו
 דעיקרו בתוץ ונופו בפנים דשדינן
 עיקרו בתר נופו ואף בעיקר לא מצי
 קטיל וה״ה דאזלינן בתר עיקר
 למישדייה נופו בתר עיקרו לתומרא
 כגון בעיקרו בפנים ונופו למוץ דאף
 בנופו לא קטלינן דאזלינן בתר עיקרו
 וקשה דא״כ כי היט דקתגי הולך אתר
 הנוף דהיינו אף אתר הנוף ה״ה דהוה
 מצי למתני>ל< הכל הולך אתר העיקר
 ועוד קשה דהא לעיל גבי מעשר ט
 קאמר דאזלינן בתר הנוף לתומרא
 משמע דמכל מקום פשיטא ליה דדין
 נוף עצמו לא היה בטל כלל דלא שדינן
 ליה בתר עיקרו כדפרישית לעיל ולכך
 ניתא פירוש הר״ס דודאי דין נוף עצמו
 לא היה בטל לעולם גס לתומרא
 כדפירשתי והכי קאמר אף לאחר

 הגוף שדינן ליה עיקר לחומרא >«) כמו עיקרו בחוץ ונופו בפנים ט
 היכי דנופו לא מצי קטיל בעיקר נמי לא מצי קטיל והוא הדין דעיקר
 אזיל בתר נפשיה שיש לעיקר דין עצמו כגון דעיקרו בפנים ונופו בחוץ
 אע״ג דכנופו מצי קטיל כדפירש דלעולס יש לו לנוף דין עצמו גס
 להקל מכל מקום דעיקר מבפנים לא מצי קטיל דלא שדינן העיקר
 בתר הנוף לקולא רק לחומרא אבל הקונטרס פירש אף אחר הנוף
 משוס דבכולי הש״ס שדינן לנוף בתר העיקר אצטריך למימר הכא גבי
 מקלט דזימנין דשדינן עיקר בתר הנוף לחומרא לפי זה ניחא קצת הא
 דנקט אתר הנוף טפי מאמר העיקר מיהו גס זה קשיא דהא לענין
 מעשר לא שדינן לעולם בתר עיקרו כדפ״ל לכך ניחא «) לפי׳ הר״ס:
 £לכו קולטו. קשה דהא אמריגן כבר גולה מפלך [לפלך]
 ועוד הא קאמר בן לוי גולה מעיר לעיר דש לומר
 דאס גולה מעיר לעיר יהיה רשאי לילך בכל העיר ובתמומיה
 ואס יגלה לפלכו פלט קולטו בו שלא יצא משכונה לשכונה ה):

 מעלים
 עיקרו ולא מצי קטיל בנופו ומשוס דבכולי גמרא שדינן נוף בתר עיקר אצטריך הכא למימר דלענין מקלט זמנין דשדינן עיקר בתר נוף למומרא:
 מתני׳ הרג באוחה העיר. רוצח שגלה לעיר מקלט ותזר והרג באותה העיר בשוגג: גולה משכונה לשכונה. בתוך העיר כי מן העיר אינו
 רשאי לצאת מפני רציחה ראשוגה: ובן לוי. שהוא מיושבי העיר והרג בשוגג גולה מעיר לעיר שהוא רשאי לצאת מן העיר שלא גלה שם:
 גמ׳ ושמחי לך בחייך. כאן הבטיחו הקדוש ברוך הוא למשה שיזכה למצוה זו בחייו שהבדיל שלש ערים: מקום (י) ממקומך.
ט מקלט יהיו ערי לדה: פלך. מדינה«): מאי קרא. דפלכו קולטו ודמתני׳ נמי דקחני גולה משכונה  שתהא מתנה לדה קולטת ואף ע
 לשכונה: בעיר מקלטו. קרא יתירא הוא דמצי למכתב ט שם ישב: מתני׳ אם אמרו לו אעפ״כ. אנו רוצים לכבדך יקבל מהם:

 מעלים
 הנזרק דברי הכל מצי קטיל ליה בי פליגי במהוי עיקרו דרגא לנופו לעלות משם להרגו ר׳ יהודה סבר [הוי] עיקרו דרגא לנופו דאחר הנוף אזלינן ורבנן סברי לא. רב אשי אמר מאי אחר הנוף

 דקתני הכל אנה נוטה (אףן!ואף] אחר הנוף א)'•

 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ ס״נ מהלכות  ע
 מעשר שני הלנה טי

 יע״ש נכ״מ:
 C כ ג מיי׳ ס״ז מהל׳
 ריצח הלכה ה סמג

 עשין מה מי:
א ד מיי׳ שס הלכה ו:  פ

 הגהות הב״ח
 (א) גם' אמר רבה קאי
 כעיקרו וכו׳ קטיל ליה
 קאי: (ב) שם נחייך מקום
 במקומך אשר ינוס וכו׳
 ישראל גולין במדבר להיכן
 גולין למחנה לויה. נ״ב
 דלרש לך לנלרש לפניו
 ולאחריו לך מקום משמע
 מקום שהוא שלך דהיינו
 ממנה לרה: (ג) שם
 שקלטחו כבר טוצא בו הוא
 סוף גמרא ואח׳׳כ מתחיל
 המשנה רוצח: (ו) רש"־
 ד״ה עיקרו בפנים וכו׳
 מקודס שנכנס. נ״ב עי׳
 נתד׳׳ט בפירוש משניות
 סוף סייג דמעשרות ותמצא
 מנואר מה שכוון רש״י
 בתינמ שנכנס ורוק שס
 היטב: (ה) ד״ה אמר
 רבא וכו׳ ולמימר כי היט
 דבנופו מצי וכו׳ וט הך
 קולא לית ליה לר׳ יהודה
 יכו׳ כדקאי קאי הס״ד:
 (ו) ד״ה מקום במקומך.
 נ״ב עי׳ בובחיס דף קיו
 ע״א:(t) ד״ה סלך מדינה.
 נ״נ פי׳ עיר: (ח) תום׳
 ד״ה אימור ונו׳ לר׳ יהודה
 גבי מעשר למימרא:
 (ט) ד״ה מר סנר יכי׳
 דסליגי אד׳ יהידה נתרתי
 וכו׳ נערי מקלט מדנקט
 ירושלים בבא באפי
 נפשיה הס״ד: (י) ד״ה
׳  רנ אשי וכו׳ הנוף כו
 סי׳ רנ אשי נא לתרץ
 הא דפרכינן יט׳ הכי
 נמי דנעיקרו: (5) כא״ד
 היט דהוי תומרא כגון
 בעיקרו נחון יכו׳ הוא
 הדין כצ״ל ואות ו׳ נמחק:
 (ל) כא״ד הוא הדין
 דהוה מצי למיתני הלך
 כצ׳׳ל ותינת הכל נממק:
 (מ) בא״ד עיקר לחומרא
 כגון עיקרו נחון וכוי
 ט היכי דבנופו לא מצי
 וכו׳ מכל מקום בעיקר
׳  מנסניס: (ג) באייר פי
 הר״ס כצ״צ ואוח ל׳ נמחק:

 הגהות הגר״א
 [א] רש׳׳־ ד״ה נאיל!
 ינרייתא רשים קו על מלת
 ונרייתא (כלימר דמתניתין
 היא. אנל מצינו כה״ג
 נכ״מ נרש״י יתוס׳ יעי׳
 שיטה מקונצת נייק עה

 ע״נ<:

 רבינו חננאל
 דתני במקום שהוא נוטה
 לרבנן. ודחינן אימור
 דשמעת ליה לר׳ יהודה
 דאזיל בתר הנוף לחומרא
 כו׳ כדמפרש ופשוטה
 היא: אמר רבא אי קאי
 בעיקרו ועיקרו לפנים מן
 התחום דברי הכל לא מצי
 קטיל ליה דקלטיה עיקרו
 קאי בגופו והוא חוץ

 לחחום ויכול להורגו בדבר

 א) אולי ר׳׳צ דחזינן אנה נוטה האילן ומה שנוטה לפניס ודאי קולט בין עיקר נין נוף ועוד אולינן לחומרא אף אחר הנוף דאס הניף נפניס אף העיקר שנתון קולט. וכסי׳ הר״ס גתיס׳
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