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גּוֹלין"
ַמ ֶסּ ֶכת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – " ֵאלּוּ ֵהן ַה ִ
 .1ז ,א
ִמ ְׁשנָה
ֵאלּ ּו ֵהן ַה ּגוֹ ִליןַ :ההוֹ ֵרג נֶ ֶפ ׁש ִ ּב ׁ ְש ָג ָגה.
ָהיָ ה ְמ ַע ֵ ּגל ְ ּב ַמ ְע ִ ּג ָילה ,וְ נָ ְפ ָלה ָע ָליו וַ ֲה ָרגַ ת ּו;
ָהיָ ה ְמ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל ְ ּב ָח ִבית ,וְ נָ ְפ ָלה ָע ָליו וַ ֲה ָרגַ ת ּו;
ָהיָ ה יוֹ ֵרד ְ ּבסו ָ ּּלם ,וְ נָ ַפל ָע ָליו וַ ֲה ָרגוֹ - 46
ֲה ֵרי זֶ ה ּגוֹ ֶלה.

ז ,ב

ֲא ָבל,
ִאם ָהיָ ה מוֹ ׁ ֵש ְך ְ ּב ַמ ְע ִ ּג ָילה ,וְ נָ ְפ ָלה ָע ָליו וַ ֲה ָרגַ ת ּו;
ָהיָ ה דּ וֹ ֶלה ְ ּב ָח ִבית ,וְ נִ ְפ ַסק ַה ֶח ֶבל וְ נָ ְפ ָלה ָע ָליו וַ ֲה ָרגַ ת ּו;
ָהיָ ה עוֹ ֶלה ְ ּבסו ָ ּּלם ,וְ נָ ַפל ָע ָליו וַ ֲה ָרגוֹ -
ֲה ֵרי זֶ ה ֵאינוֹ ּגוֹ ֶלה.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ִר ָידתוֹ ּ -גוֹ ֶלה,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ִר ָידתוֹ ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶלה.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
47
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
דַּ ֲא ַמר ְק ָרא" :וַ ַי ֵפל ָעלָ יו וַ ָימוֹ ת" )במדבר לה ,כג( ַ -עד ׁ ֶש ִי ּפוֹ ל דֶּ ֶרך ְנפִ ילָ ה.

 46כך במשניות וביעב"ץ .בדפוס :וַ ֲה ָרגַ ת ּו.
 47אוֹ ְבכָ ל ֶא ֶבן ֲא ׁ ֶשר יָ מוּת ָ ּב ּה ְ ּבל ֹא ְראוֹ ת וַ ַ ּי ּ ֵפל ָעלָ יו וַ ָ ּימֹת וְ הוּא ל ֹא אוֹ יֵ ב לוֹ וְ ל ֹא ְמ ַב ֵ ּק ׁש ָר ָעתוֹ

רש"י
מתני'.
היה מעגל במעגילה  -טחין היו
גגותיהן בטיט והגגות לא היו
משופעין אבל הטיט משפעין מעט
כדי שיזובו המים וטחין אותן
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.
היה משלשל חבית  -מן הגג.
היה יורד  -ההורג בסולם ונפל מן
הסולם והרג בגופו את חבירו גולה
דכל הני דרך ירידה נינהו וגבי גלות
דרך ירידה בעינן כדמפרש בגְּ מָ ָרא
ויפל עליו.
אבל היה מושך  -ונשמטה מעגילה
מידו ונפלה.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2ז ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה") 48במדבר לה ,יא; לה ,טו( ְ ּ -פ ָרט ְל ֵמזִ יד,
" ִ ּב ְבלִ י דַּ ַעת") 49דברים יט ,ד( ְ ּ -פ ָרט ְל ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין".
ֵמזִ יד?! ּ ְפ ׁ ִש ָיטאּ ַ ,בר ַק ְטלָ א הוּא!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ָרבָ א:
ֵא ָימאְ ּ :פ ָרט לְ אוֹ ֵמר מו ָּּתר.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִאי אוֹ ֵמר מו ָּּתר ָ -אנוּס הוּא!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרָ :האוֹ ֵמר מו ָּּתר ָ -קרוֹ ב לְ ֵמזִ יד הוּא.
"" ִ ּבבְ לִ י דַּ ַעת" )דברים יט ,ד( ְּ -פ ָרט ְל ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין".
ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין?! ּ ְפ ׁ ִש ָיטאּ ַ ,בר ְק ַטלָ א הוּא!
ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
ּ ְפ ָרט לְ ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לַ ֲהרוֹ ג ֶאתַ :ה ְ ּב ֵה ָמה  -וְ ָה ַרג ֶאת ָה ָא ָדם,
לְ גוֹ י - 50וְ ָה ַרג ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל,
לְ נֵפֶ ל  -וְ ָה ַרג ֶ ּבן ָקיְ ָימא.

 48וְ ִה ְק ִר ֶיתם לָ כֶ ם ָע ִרים ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ כֶ ם וְ נָ ס ׁ ָש ּ ָמה ר ֵֹצ ַח ַמ ֵּכה נֶ ֶפ ׁש ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה
לִ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לַ ֵ ּגר וְ לַ ּתוֹ ׁ ָשב ְ ּבתוֹ כָ ם ִּת ְהיֶ ינָ ה ׁ ֵש ׁש ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה לְ ִמ ְקלָ ט לָ נוּס ׁ ָש ָּמה ָּכל ַמ ֵּכה נֶ ֶפ ׁש ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה
 49וְ זֶ ה דְּ ַבר ָהר ֵֹצ ַח ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה וָ ָחי ֲא ׁ ֶשר יַ ֶּכה ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הוּא ל ֹא שׂ נֵ א לוֹ ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם
 50כך בכתבי היד .בדפוסים ,מחמת הצנזורה :לְ כו ִּתי.

רש"י
אמר רבא  -גרסינן ולא גרסינן
אלא.
באומר מותר  -סבור שמותר להרוג
את ישראל וזהו מזיד שלו.
אנוס הוא  -והיאך הוא קורהו
מזיד.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
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 .3ז ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ִאם ְ ּב ֶפ ַתע") 51במדבר לה ,כה( ְ ּ -פ ָרט ְל ֶק ֶרן זָ וִ ית.
" ְ ּבל ֹא ֵא ָיבה" ְ ּ -פ ָרט ְלשׂוֹ נֵ א.
" ֲה ָדפוֹ " ֶ ׁ -שדְּ ָחפוֹ ְ ּבגוּפוֹ .
"אוֹ ִה ׁ ְשלִ ְיך ָעלָ יו" ְ -ל ָהבִ יא יְ ִר ָידה ׁ ֶש ִהיא צוֹ ֶר ְך ֲע ִל ָ ּיה.
" ְ ּבל ֹא צְ ִד ָ ּיה" ְּ -פ ָרט ְל ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ְל ַצד זֶ ה וְ ָה ְל ָכה ָל ּה ְל ַצד ַא ֵחר".
"וַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָצ ָדה") 52שמות כא ,יג( ְ ּ -פ ָרט ְל ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין ִלזְ רוֹ ק ׁ ְש ַּתיִ ם וְ זָ ַרק ַא ְר ַ ּבע.
"וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער") 53דברים יט,ה( -
יכנֵ ס ְל ׁ ָשם,
ַמה ַ ּי ַער ְ -ר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזק וְ ַל ַּמ ִּזיק ִל ָ ּ
יכנֵ ס ְל ׁ ָשם".
ַאף כּ ֹל ְ -ר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזק וְ ַל ַּמ ִּזיק ִל ָ ּ

רש"י
בפתע פרט לקרן זוית  -שלשון פתע
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.
שדחפו בגופו  -בלא מתכוין.
להביא ירידה שהיא צורך עליה -
כגון הרוצה להרים ידו בכח וגרזן
בידו ומשפיל תחלה את גופו ושוחה
לפניו כדי להרים בכח ובהשפלתו
הרג דלא תימא הואיל וצורך עליה
היא פטור מגלות דהא כתיב ויפל.
בלא צדיה  -לשון צידוד שלא
נתכוין לצדד לצד שני.
ואשר לא צדה  -שלא נתכוין לזרוק
בצדו ובסמוך לו אלא למקום שזרק
אבל לא היה יודע שיש שם אדם.
פרט למתכוין לזרוק שתים וזרק
ארבע  -וכן לזרוק ארבע וזרק
שמונה.
אף כל שיש לו רשות לניזק כו' -
יצאה חצר של בעל הבית.
עליה היא או ירידה היא  -בתר
דידיה אזלינן והוא היה עסוק
בעליה או בתר שליבה אזלינן
והעולה עליה היה דוחקה ומשפילה
כלפי מטה.
כבר נגעת כו'  -הרי נגעת כאן
בירידה שהיא צורך עליה והא
רבינן לה לעיל לחיובא.
לפניו חייב  -הרג לפניו חייב.
ה"ג כאן בירידה שלפניו ועליה
שלאחריו כאן בעליה שלפניו
וירידה שלאחריו כאן בירידה
שלפניו ושל אחריו כאן בעליה
שלפניו ולאחריו  -כל דרך עליה
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
דרך אחוריו ממעל לכתפיו וחזר
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.
לימא כתנאי  -הך בעיא דרבי
אבהו.

 51וְ ִה ִ ּציל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ָּמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
 52וַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ִא ָּנה לְ יָ דוֹ וְ ַשׂ ְמ ִּתי לְ ָך ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה
 53וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ דְּ ָחה יָ דוֹ ַב ַ ּג ְרזֶ ן לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ ו ָּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעה ּו וָ ֵמת הוּא יָ נוּס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וָ ָחי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4ז ,ב
ֵיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָהיָ ה עוֹ לֶ ה ְ ּבסו ָּּלם ,וְ נ ׁ ְִש ַמט ַה ׁ ּ ְשלִ יבָ ה ִמ ַּת ְח ָּתיו ,וְ נָ ְפלָ ה וְ ָה ְרגָ ה ַ -מהוּ?
ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא ֲ -עלִ ָ ּיה ִהיא אוֹ ְי ִר ָידה ִהיא?
ֲא ַמר לֵ ּיהְּ :כבָ ר נָגַ ְע ָּת ִ ּב ִיר ָידה ׁ ֶש ִהיא צוֹ ֶר ְך ֲעלִ ּיָה.
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ִר ָידתוֹ ּ -גוֹ ֶלה,
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ִר ָידתוֹ ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶלה".
" ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶד ֶר ְך יְ ִר ָידתוֹ "  -לְ ַא ְי ּת ּויֵי ַמאי?
לָ או לְ ַאיְ ּתוּיֵ י ְּכ ַהאי ַ ּגוְ ונָא?!
וְ לִ ְיט ֲע ֵמ ְיך,
ְ
" ָ ּכל ׁ ֶש ְ ּב ֶד ֶרך יְ ִר ָידתוֹ "  -לְ ַא ּיְת ּו ֵיי ַמאי?
ֶא ָּלא ,לְ ַאי ְּתוּיֵ י ַק ָ ּצב; ָהכָ א נ ִַמי ,לְ ַאיְ ּתוּיֵ י ַק ָ ּצב.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַקצָּ ב ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַק ֵּצב" -
ָּת ָנא ֲח ָדאְ " :ל ָפנָ יו ַ -ח ָ ּייבְ ,ל ַא ֲח ָריו ָ ּ -פטוּר";
וְ ַתנְ ָיא ִא ָיד ְךְ " :ל ַא ֲח ָריו ַ -ח ָ ּייבְ ,ל ָפנָ יו ָ ּ -פטוּר";
וְ ַתנְ ָיא ִא ָיד ְךּ ֵ " :בין ְל ָפנָ יו ֵ ּבין ְל ַא ֲח ָריו ַ -ח ָ ּייב";
וְ ַתנְ ָיא ִא ָיד ְךּ ֵ " :בין ְל ָפנָ יו ֵ ּבין ְל ַא ֲח ָריו ָ ּ -פטוּר".
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ּ ִ -ב ִיר ָידה ׁ ֶש ְּלפָ נָ יו ,וַ ֲעלִ ּיָה ׁ ֶש ְּל ַא ָח ָריו;
ָּכאן ּ ַ -ב ֲעלִ ּיָה ׁ ֶש ְּלפָ ָניו ,וִ ִיר ָידה ׁ ֶש ְּל ַא ָח ָריו;
ָּכאן ּ ִ -ב ִיר ָידה ׁ ֶש ְּלפָ נָ יו וְ ׁ ֶשל ַא ֲח ָריו;
ָּכאן ּ ַ -ב ֲעלִ ּיָה ׁ ֶש ְּלפָ ָניו וְ ׁ ֶשל ַא ֲח ָריו.
לֵ ָימא ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
" ָהיָ ה עוֹ ֶלה ְ ּבסו ָ ּּלם וְ נִ ׁ ְש ְמ ָטה ׁ ְש ִל ָיבה ִמ ַּת ְח ָּתיו" -
ָּת ֵני ֲח ָדאַ " :ח ָ ּייב",
וְ ַתנְ ָיא ִא ָיד ְךָ ּ " :פטוּר".
ַמאי לָ אוּ ְ ,ב ָהא ָקא ִמ ּ ַיפלְ גֵ י:
דְּ ָמר ָסבַ ר ְ -י ִר ָידה ִהיא,
ו ָּמר ָסבַ ר ֲ -עלִ ּיָה ִהיא?
לָ א! דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאֲ :עלִ ָ ּיה ִהיא;
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן  -לְ נִ י ָּז ִקין,
ָּכאן  -לְ גָ לוּת.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא  -לְ גָ לוּת;
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דְּ ַא ְתלִ ַיע,
ָהא  -דְּ לָ א ַא ְתלִ ַיע.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא  -דְּ לָ א ַא ְתלִ ַיע;
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דְּ ִמ ַיהדַּ ק,
וְ ָהא  -דְּ לָ א ִמ ַיהדַּ ק.

רש"י
לנזקין  -חייב אם לא הרגו אלא
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.
הא דאתליע  -חייב שכל שליבה
שהתליעה כשדורסין עליה נכפפת
היא למטה וירידה היא ואם לא
התליעה אין כאן ירידה.
הא דמהדק  -אם היתה השליבה
מלא הנקב שהיא תחובה בו
ואחוזה יפה יפה אין כאן דרך
ירידה ופטור לא מהדק ירידה יש
כאן וחייב.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .5ז ,ב
ִמ ְׁשנָה
נִ ׁ ְש ַמט ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמ ַ ּק ּתוֹ וְ ָה ַרג:
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ ּגוֹ ֶלה;
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ :גוֹ ֶלה.
ִמן ָה ֵעץ ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵּק ַע:
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמרּ :גוֹ ֶלה;
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אינוֹ ּגוֹ ֶלה.

ְ ּג ָמ ָרא
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי ַל ֲח ָכ ִמים:
וְ כִ י נֶ ֱא ַמר' :וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ֵמ ֵעצוֹ '?!
וַ ֲהלֹא לֹא נֶ ֱא ַמר ֶא ָ ּלאִ " :מן ָה ֵעץ") 54דברים יט ,ה(!
וְ עוֹ ד:
נֶ ֱא ַמר " ֵעץ" ְל ַמ ָּטה ,וְ נֶ ֱא ַמר " ֵעץ" ְל ַמ ְע ָלה;
ָמה " ֵעץ" ָה ָאמוּר ְל ַמ ְע ָלה ִ -מן ָה ֵעץ ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵ ּק ַע,
ַאף " ֵעץ" ָה ָאמוּר ְל ַמ ָּטה ִ -מן ָה ֵעץ ַה ִּמ ְת ַ ּב ֵ ּק ַע.

רש"י
מתני'.
מן העץ המתבקע  -יצא קיסם
וניתז למרחוק והרג.
גמ'.
נאמר עץ למטה  -ונשל הברזל מן
העץ.
ונאמר עץ למעלה  -לכרות העץ.
יש אם למסורת  -כמה שנמסרה
כתב של תיבה למשה אנו צריכין
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.
הא  -דרב יצחק בר' יוסף בסנהדרין
בשמעתא קמייתא )דף ד(.
היינו  -דקא הדר רבי ואמר ועוד
למילפיה בגזירה שוה.

ֲא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ֲא ַמר ַרב:
ו ׁ ְּש ֵנ ֶיהם ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁשוּ:
"וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ" )דברים יט ,ה( -
ישל' ְּכ ִתיב;
ַר ִ ּבי ָסבַ ר :י ֵׁש ֵאם לַ ָּמסוֹ ֶרת' ,וְ נִ ׁ ּ ֵ
וְ ַר ָ ּבנָ ן ָסבְ ֵרי :יֵ ׁש ֵאם לַ ִּמ ְק ָרא' ,וְ ָנ ׁ ַשל' ַק ִרינָן.
ח,א

וְ ַר ִ ּבי ֵ -י ׁש ֵאם לַ ָּמסוֹ ֶרת ְסבִ ָירא לֵ ּיה?!
וְ ָה ֲא ַמר ַרב יִצְ ָחק ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַר ִ ּבי ,וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן רוֹ ֵעץ ,וּבֵ ית ׁ ַש ַּמאי ,וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א -
כּ ו ְּּלה ּו ְסבִ ֵירי לְ הוּ :יֵ ׁש ֵאם לַ ִּמ ְק ָרא!
ַהיְינ ּו דְּ ָק ָא ַמר לְ הוּ" :וְ עוֹ ד".

 54וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ דְּ ָחה יָ דוֹ ַב ַ ּג ְרזֶ ן לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ ּו ָמ ָצא ֶאת ֵר ֵעה ּו וָ ֵמת הוּא יָ נוּס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וָ ָחי
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6ח ,א
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
יסא לְ ִד ְיקלָ א וְ ַא ַּתר ַּת ְמ ֵרי ,וְ ַאזוּל ַּת ְמ ֵרי וְ ַקטוּל -
ַמאן דִּ ׁ ְש ָדא ּ ִפ ָ
ָ ּבאנ ּו לְ ַמ ֲחלוֹ ֶקת דְּ ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבנָן.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאְּ :ככ ַֹח כּ ֹחוֹ דָּ ֵמי;
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ֶא ָּלא,
כּ ַֹח כּ ֹחוֹ  -לְ ַר ִ ּבי ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לַ ּה?
ְּכגוֹ ן דִּ ׁ ְש ָדא ּ ִפ ָיסא ו ַּמ ְחי ֵּה לְ גַ ְר ָמא,
וְ ָאזֵ יל ַ ּג ְר ָמא ו ַּמ ְחי ֵּה לִ כְ בָ אסָ א וְ ַא ַּתר ַּת ְמ ֵרי ,וְ ַאזּוּל ַּת ְמ ֵרי וְ ַק ּטוּל.

רש"י
פיסא  -רגב גוש עפר כלישני"א
בלע"ז.
ואתר תמרי  -והשיר תמרים.
באנו למחלוקת  -דהיינו דומיא דמן
העץ המתבקע.
מהו דתימא  -הא לרבי ככח כחו
דמי ופטור שהרגב היה כח ראשון
ונשירת התמרים היה כח שני
קמ"ל שהרגב כגרזן והתמרים
כקיסם הניתז.
לגרמא  -הוא עץ החריות
שהתמרים תלוין אצלו.
ומחיה לכובסא  -הוא אשכול
התמרים המקובצים יחד.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .7ח ,א
ִמ ְׁשנָה
ַהזּוֹ ֵרק ֶא ֶבן ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ,וְ ָה ַרג ֲ -ה ֵרי זֶ ה ּגוֹ ֶלה.
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ּ
ֹאשוֹ וְ ִק ְ ּב ָל ּה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ָפטוּר.
אתה ָה ֶא ֶבן ִמ ָ ּידוֹ  ,הוֹ ִציא ַה ָ ּלה ֶאת ר ׁ
ִאם ִמ ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָ
זָ ַרק ֶאת ָה ֶא ֶבן ַל ֲח ֵצרוֹ  ,וְ ָה ַרג:
ּ
יכנֵ ס ְל ׁ ָשם  -גוֹ ֶלה,
ִאם יֵ ׁש ְר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזק ִל ָ ּ
וְ ִאם ָלאו ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶלה.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו בַ ַ ּי ַער") 55דברים יט ,ה(.
יכנֵ ס ְל ׁ ָשם,
ַמה ַה" ַ ּי ַער" ְ -ר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזק וְ ַל ַּמ ִּזיק ִל ָ ּ
ַאף כּ ֹל ְ -ר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזק וְ ַל ַּמ ִּזיק ְל ִה ָ ּכנֵ ס ְל ׁ ָשם;
יכנֵ ס ְל ׁ ָשם.
יָ ָצא ֲח ַצר ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ תֶ ׁ ,ש ֵאין ְר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזקִ 56ל ָ ּ
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
ַמה ֲח ָט ַבת ֵע ִצים ְ -ר ׁשוּתַ ,אף כּ ֹל ְ -ר ׁשוּת;
יָ ָצאָ :ה ָאב ַה ַּמ ֶ ּכה ֶאת ְ ּבנוֹ ,
וְ ָה ַרב ָהרוֹ ֶדה ֶאת ַּת ְל ִמידוֹ ,
יח ֵ ּבית דִּ ין.
ו ׁ ְּש ִל ַ

רש"י
מתני'.
ר"א בן יעקב  -מפרש טעמא
בגמרא.
האב המכה את בנו  -להטותו לדרך
אחרת.
ושליח ב"ד  -המלקה ארבעים
לחייב מלקות.
גמ'.
ליפנות בה  -בני אדם לנקביהם.
ואיכא דמיקרי ויתיב  -ליפנות
ביום.

ְ ּג ָמ ָרא
" ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים" ֵ -מזִ יד הוּא!
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יִצְ ָחק:
ְ ּבסוֹ ֵתר ֶאת כּ וֹ ְתלוֹ .
ִא ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ִע ּיוּנֵ י!
ְ ּבסוֹ ֵתר ֶאת כּ וֹ ְתלוֹ ַ ּב ַּליְלָ ה.
ַ ּב ַּל ְילָ ה נ ִַמי ִא ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ִע ּי ּונֵי!
ְ ּבסוֹ ֵתר ֶאת כּ וֹ ְתלוֹ לְ ַא ׁ ְש ּ ָפה.
ַהאי ַא ׁ ְש ּ ָפה ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
ִאי ׁ ְשכִ ֵיחי ָ ּב ּה ַר ִ ּבים ּ -פוֹ ׁ ֵש ַע הוּא!
ִאי לָ א ׁ ְשכִ ֵיחי ָ ּב ּה ַר ִ ּבים ָ -אנוּס הוּא!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לָ א צְ ִריכָ א,
ש ּויָה לִ ּ ָיפנוֹ ת ָ ּב ּה ַ ּב ַּל ְילָ ה,
ֶא ָּלא לְ ַא ׁ ְש ּ ָפה ָה ֲע ׂ
וְ ֵאין ֲעשׂ וּיָה לִ ּ ָיפנוֹ ת ָ ּב ּה ַ ּב ּיוֹ ם ,וְ ִא ָּיכא דְּ ִמ ְּק ֵרי וְ יָ ִתיב.
ש ּויָה לִ ּ ָיפנוֹ ת ָ ּב ּה ַ ּב ּיוֹ ם,
ּפוֹ ׁ ֵש ַע לָ א ָהוֵ י  -דְּ ָהא ֵאינָ ּה ֲע ׂ
אוֹ ֶנס ַנ ִמי לָ א ָהוֵ י  -דְּ ָהא ִא ָּיכא דְּ ִמ ְּק ֵרי וְ ָי ִתיב.

 55וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ דְּ ָחה יָ דוֹ ַב ַ ּג ְרזֶ ן לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ ּו ָמ ָצא ֶאת ֵר ֵעה ּו וָ ֵמת הוּא יָ נוּס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וָ ָחי
יכנֵ ס ְל ׁ ָשם.
 56כך במהרש"א .בדפוסֶ ׁ :ש ֵאין ְר ׁשוּת ַל ִ ּני ָּזק וְ ַל ַּמ ִּזיק ִל ָ ּ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8ח ,א
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֹאשוֹ וְ ִק ְ ּב ָל ּה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ּ ָפטוּר".
אתה ָה ֶא ֶבן ִמ ָ ּידוֹ  ,הוֹ ִציא ַה ָ ּלה ֶאת ר ׁ
ִאם ִמ ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""ו ָּמ ָצא") 57דברים יט ,ה( ְ ּ -פ ָרט ְל ַמ ְמ ִציא ֶאת ַע ְצמוֹ .
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב:
ִמ ָ ּכאן ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֹאשוֹ וְ ִק ְ ּב ָל ּה – ּ ָפטוּר".
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּי ְצ ָתה ָה ֶא ֶבן ִמ ָ ּידוֹ  ,הוֹ ִציא ַה ָ ּלה ֶאת ר ׁ

רש"י
ומצא  -משמע שהוא שם ומצאו
נשירת נשל הברזל.
פרט לממציא עצמו  -אחרי כן
הוציא הלה את ראשו מן החלון
וקיבל האבן במצחו.
ומצא פרט למצוי  -במוכר שדה
אחוזתו )ובא לגואלו( כתיב והשיגה
ידו ומצא פרט למצוי אם היתה
גאולה זו מצויה בידו כשמכרה אין
כופין את הלוקח להחזירה לו
ליפדות.

לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ ָ'מצָ א' ֵ -מ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע.
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
""ו ָּמ ָצא") 58ויקרא כה ,כו( ְ ּ -פ ָרט ְל ָמצוּי.
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמכּ וֹ ר ְ ּב ָרחוֹ ק ,וְ יִ גְ אוֹ ל ְ ּב ָקרוֹ ב; ְ ּב ָר ָעה ,וְ יִ גְ אוֹ ל ְ ּביָ ָפה".
ֲא ַמר ָרבָ א:
ֵיה דִּ ְק ָרא ,וְ ָה ָתם ֵמ ִע ְנ ָיי ֵנ ּיה דִּ ְק ָרא.
ָהכָ א ֵמ ִע ְנ ָיינ ּ
ָה ָתם ֵמ ִע ְניָי ֵנ ּיה דִּ ְק ָרא:
שיגָ ה יָ דוֹ " )ויקרא כה ,כו(:
"ו ָּמ ָצא" ,דּ ו ְּמ ָיא דִּ "וְ ִה ּ ִ ׂ
ַמה " ִה ּ ִשׂ יגָ ה יָ דוֹ " ֵ -מ ַה ׁ ְש ָּתאַ ,אף " ָמ ָצא"  -נ ִַמי ֵמ ַה ׁ ְש ָּתא.
ֵיה דִּ ְק ָרא:
ָהכָ א ֵמ ִע ְנ ָיינ ּ
"ו ָּמ ָצא")דברים יט ,ה( ,דּ ו ְּמ ָיא דְּ "יַ ַער":
ַמה " ַ ּי ַער" ִ -מ ִידי דְּ ִא ֵית ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא,
ַאף "ו ָּמצָ א" ִ -נַמי ִמ ִידי דְּ ִא ֵית ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.

 57וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ דְּ ָחה יָ דוֹ ַב ַ ּג ְרזֶ ן לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ ּו ָמ ָצא ֶאת ֵר ֵעה ּו וָ ֵמת הוּא יָ נוּס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וָ ָחי
 58וְ ִא ׁיש ִּכי ל ֹא יִ ְהיֶ ה לּ וֹ גּ ֵֹאל וְ ִה ּ ִשׂ יגָ ה יָ דוֹ ו ָּמ ָצא ְּכ ֵדי גְ ֻא ָּלתוֹ

"אלּוּ ֵהן ַהגּוֹ ִלין"
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .9ח ,א
" ַהזּוֹ ֵרק ֶאת ָה ֶא ֶבן ....
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
ַמה ֲח ָט ַבת ֵע ִצים ְ -ר ׁשוּתַ ,אף כּ ֹל ְ -ר ׁשוּת;
יָ ָצאָ :ה ָאב ַה ַּמ ֶ ּכה ֶאת ְ ּבנוֹ ,
וְ ָה ַרב ָהרוֹ ֶדה ֶאת ַּת ְל ִמידוֹ ,
יח ֵ ּבית דִּ ין".
ו ׁ ְּש ִל ַ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנָ ן לְ ָרבָ א:
ִמ ַּמאי דְּ ֵמ ֲח ַטבַ ת ֵעצִ ים דִּ ְר ׁשוּת?
דִּ לְ ָמא ֵמ ֲח ַטבַ ת ֵעצִ ים דְּ סו ָּּכה,
ו ֵּמ ֲח ַטבַ ת ֵעצִ ים דְּ ַמ ֲע ָרכָ ה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ֲא ַמר ַר ֲח ָמנָא :לִ יגְ לֵ י!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵּכיוָ ן דְּ ִאם ָמצָ א ָחטוּב  -לָ או ִמצְ וָ ה,59
ַה ׁ ְש ָּתא נ ִַמי  -לָ או ִמצְ וָ ה.

רש"י
השתא נמי  -כי לא מצא חטובה
אין החטבה מצוה אלא עשיית
הסוכה.
לאו מצוה  -להכותו.
לאו מילתא היא דאמרי  -ראיה
טובה מזו היה לי להשיבו מן
המקרא עצמו דלאו בחטבה דמצוה
איירי.
דאי בעי מיטמא אי בעי לא מיטמא
 אותו חייב לך הכתוב כרת אםנכנס למקדש בטומאה זו.
ה"נ דפטור  -מכרת.
לרבות טבול יום  -שאם נכנס
למקדש ענוש כרת.
לרבות מחוסר כיפורים  -מאותן
טומאות הצריכות קרבן וטבל
והעריב שמשו ולא הביא כפרתו
ונכנס למקדש חייב וארבע טומאות
הן הטעונות קרבן הזב והזבה
והיולדת והמצורע.
מעוד קאמינא  -עוד טומאתו בו
עוד קרא יתירא לדרשא הוא.

ֵא ִיתיבֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ָרבָ א:
"יָ ָצאָ :ה ָאב ַה ַּמ ֶ ּכה ֶאת ְ ּבנוֹ ,
וְ ָה ַרב ָהרוֹ ֶדה ֶאת ַּת ְל ִמידוֹ ,
יח ֵ ּבית דִּ ין" -
ו ׁ ְּש ִל ַ
לֵ ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ָ ּג ִמיר  -לָ או ִמצְ וָ הַ ,ה ׁ ְש ָּתא נ ִַמי  -לָ או ִמצְ וָ ה!
ָה ָתםַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ גָ ִמיר ִ -מצְ וָ ה;
דִּ כְ ִתיב" :יַ ֵּסר ִ ּבנְ ָך וִ ינִ ֶיח ָך ,וְ יִ ֵּתן ַמ ֲע ַד ִּנים לְ נַ ְפ ׁ ֶש ָך" )משלי כט ,יז(.
ָה ָדר ֲא ַמר ָרבָ א:
לָ או ִמ ְּיל ָתא ִהיא דְּ ָא ְמ ֵרי.
"וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער") 60דברים יט ,ה(  -דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ָע ֵייל ,וְ ִאי ָ ּב ֵעי לָ א ָעיֵ יל;61
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךִ :מצְ וָ ה -
ִמי ַסגְ ָיא דְּ לָ א ָעיֵיל?!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה לְ ָרבָ א:
ָּכל ֵהיכָ א דִּ כְ ִתיב " ֲא ׁ ֶשר"  -דְּ ִאי ָ ּב ֵעי הוּא?
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה" :וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא וְ ל ֹא יִ ְת ַח ּ ָטא") 62במדבר יט ,כ( -
ִאי ָ ּב ֵעי ִמ ּ ַיט ֵּמאִ ,אי ָ ּב ֵעי לָ א ִמ ּ ַיט ֵּמא?!
ֵמת ִמצְ וָ ה ,דְּ לָ א ַס ִ ּגי דְּ לָ א ִמ ּ ַיט ֵּמא ָ -הכִ י ִנַמי דְּ פָ טוּר?!
ח,ב

ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם ,דַּ ֲא ַמר ְק ָרא:
" ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה") 63במדבר יט ,יג( ִ -מ ָּכל ָמקוֹ ם.
ַההוּא ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ,לְ כִ ְד ַּת ְנ ָיא:
"" ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה" )במדבר יט ,יג( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְטבוּל יוֹ ם.
ּ
"טו ְּמ ָאתוֹ בּ וֹ " )במדבר יט ,יג( ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְמחו ַּּסר ִ ּכיפו ִּרים"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנָאֵ ,מ"עוֹ ד טו ְּמ ָאתוֹ " ָקא ָא ִמינָא.

 59כך במהרש"א .בדפוסֵּ :כיוָ ן דְּ ִאם ָמ ָצא ָחטוּב ֵ -אינוֹ חוֹ ֵטב ,לָ או ִמצְ וָ ה
 60וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ דְּ ָחה יָ דוֹ ַב ַ ּג ְרזֶ ן לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ ו ָּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעה ּו וָ ֵמת הוּא יָ נוּס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וָ ָחי
 61כך במהרש"א .בדפוס" :וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער" )דברים יט ,ה( ַ -מה ּי ַַער  -דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ָעיֵיל ,וְ ִאי ָ ּב ֵעי לָ א ָעיֵ יל;
 62וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא וְ ל ֹא יִ ְת ַח ּ ָטא וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ִמ ּתוֹ ְך ַה ָ ּק ָהל ִּכי ֶאת ִמ ְקדַּ ׁש יְ הֹוָ ה ִט ּ ֵמא ֵמי נִ דָּ ה ל ֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא הוּא
ָּ 63כל ַהנּ ֹגֵ ַע ְ ּב ֵמת ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יָ מוּת וְ ל ֹא יִ ְת ַח ּ ָטא ֶאת ִמ ׁ ְש ַּכן יְ הֹוָ ה ִט ּ ֵמא ְונִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ֵמי נִ דָּ ה ל ֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה עוֹ ד
ֻט ְמ ָאתוֹ בוֹ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְת ֵני לַ ּה ַא ָהא:
"" ֶ ּב ָח ִר ׁיש ו ַּב ָּק ִציר ִּת ׁ ְשבּ וֹ ת") 64שמות לד ,כא( -
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יעית,
יעית וְ ָק ִציר ׁ ֶשל ׁ ְש ִב ִ
יך לוֹ ַמר ָח ִר ׁיש ׁ ֶשל ׁ ְש ִב ִ
65
ָ
ָ
ש ְדך ל ֹא ִתזְ ָרע ,וְ כַ ְר ְמך ל ֹא ִתזְ מוֹ ר" )ויקרא כה ,ד(.
ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמרׂ ָ " :
יעית,
יעיתֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְכנַ ס ִל ׁ ְש ִב ִ
ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ָח ִר ׁיש ׁ ֶשל ֶע ֶרב ׁ ְש ִב ִ
יעית.
יעיתֶ ׁ ,ש ָ ּי ָצא ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְשבִ ִ
וְ ָק ִציר ׁ ֶשל ׁ ְש ִב ִ
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
ֶמה ָח ִר ׁיש ְר ׁשוּתַ ,אף ָק ִציר ְר ׁשוּת;
יָ ָצא ְק ִציר ָהעוֹ ֶמרֶ ׁ ,שהוּא ִמ ְצוָ ה".
ֲא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנָ ן לְ ָרבָ א:
ישה דִּ ְר ׁשוּת?
ִמ ַּמאי דַּ ֲח ִר ׁ ָ
ישת עוֹ ֶמר ,דְּ ִמצְ וָ ה ,וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ֲא ַמר ַר ֲח ָמנָ אִּ :ת ׁ ְשבּ וֹ ת!
דִּ לְ ָמא ֲח ִר ׁ ַ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵּכיוָ ן דְּ ִאם ָמצָ א ָחרו ּׁש ֵ -אינוֹ חוֹ ֵר ׁש ,לָ או ִמצְ וָ ה.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ָרבָ א:
יח ֵ ּבית דִּ ין";
"יָ ָצא ָה ָאב ַה ַּמ ֶ ּכה ֶאת ְ ּבנוֹ  ,וְ ָה ַרב ָהרוֹ ֶדה ֶאת ַּת ְל ִמידוֹ  ,ו ׁ ְּש ִל ַ
וְ ַא ַּמאי?
לֵ ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ָ ּג ִמיר  -לָ או ִמצְ וָ הַ ,ה ׁ ְש ָּתא נ ִַמי  -לָ או ִמצְ וָ ה!
ָה ָתםַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ גָ ִמיר נ ִַמי ִ -מצְ וָ ה ָקא ָעבֵ יד;
דִּ כְ ִתיב" :יַ ֵּסר ִ ּבנְ ָך וִ ינִ ֶיח ָך") 66משלי כט ,יז(.
ָה ָדר ֲא ַמר ָרבָ א:
לָ או ִמ ְּיל ָתא ִהיא דְּ ָא ְמ ֵרי.
ישה:
ְקצִ ָירה  -דּ ו ְּמ ָיא דַּ ֲח ִר ׁ ָ
ישה ָ -מצָ א ָחרו ּׁש ֵאינוֹ חוֹ ֵר ׁש,
ַמה ֲח ִר ׁ ָ
ַאף ְקצִ ָירה ִנַמי ָ -מצָ א ָקצוּר ֵאינוֹ קוֹ צֵ ר.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךִ :מצְ וָ ה -
ָמצָ א ָקצוּר ֵאינוֹ קוֹ צֵ ר?! ִמצְ וָ ה לִ ְקצוֹ ר וּלְ ָהבִ יא!

ֵ ׁ 64ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד ו ַּביּוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִּת ׁ ְשבּ ֹת ֶ ּב ָח ִר ׁיש ו ַּב ָ ּק ִציר ִּת ׁ ְשבּ ֹת
ָ
יהוה ָשׂ ְד ָך ל ֹא ִתזְ ָרע וְ כַ ְר ְמך ל ֹא ִתזְ מֹר
 65ו ַּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְש ִב ִיעת ׁ ַש ַ ּבת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ ׁ ַש ָ ּבת לַ ָ ֹ
 66יַ ֵּסר ִ ּבנְ ָך וִ ינִ ֶיח ָך וְ יִ ֵּתן ַמ ֲע ַד ִּנים לְ נַ ְפ ׁ ֶש ָך

רש"י
איכא דמתני לה  -להא דא"ל ההוא
מרבנן לרבא והא דאותביה רבינא
אהא.
אין צ"ל חריש וקציר של שביעית
כו'  -דעל כרחך בשביעית דשמיטה
הכתוב מדבר דאי כדכתיב דאיום
השביעי קאי מאי שנא חריש וקציר
דנקט אלא ה"ק ששת ימים תעבוד
ובשביעי תשבות והששה שאתה
עובד בהן בחריש ובקציר תשבות.
הנכנס לשביעית ) -וחריש של
שביעית( שלא יחרוש בששית
חרישה המועלת לשביעית.
וקציר של שביעית היוצא למוצאי
שביעית  -שאם הביאה שליש
בשביעית מאז היא ראויה ליקצר
ואם קצרה בשמינית צריך לנהוג
בה קדושת שביעית.
רבי ישמעאל אומר מה חריש
רשות כו'  -ובשבת קאי ולהכי נקט
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.
אם מצא חרוש אינו צריך לחרוש -
אבל קציר אפילו מצא קצור מצוה
לקצור לשמה דכתיב וקצרתם
והבאתם את עומר.
לאו מילתא היא דאמרי  -שהיה לי
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
לקצור יצא קציר העומר שאפילו
מצא קצור מצוה לקצור.
ואי ס"ד מצוה  -בקציר של מצוה
מצא קצור אינו קוצר תמיהא היא
זו.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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ִמ ְׁשנָה
ָה ָאב ּגוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי ַה ֵ ּבן,
וְ ַה ֵ ּבן ּגוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי ָה ָאב.
ש ָר ֵאל,
ַהכּ ֹל ּגוֹ ִלין ַעל יְ ֵדי יִ ְ ׂ
יהן,
וְ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּגוֹ ִלין ַעל יְ ֵד ֶ
67
ּ
חוּץ ִמ ֵגר ּתוֹ ׁ ָשב .
וְ גֵ ר ּתוֹ ׁ ָשב ֵאינוֹ ּגוֹ ֶלהֶ ,א ָ ּלא ַעל יְ ֵדי ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב.68

ְ ּג ָמ ָרא
" ָה ָאב ּגוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי ַה ֵ ּבן" -
וְ ַה ָא ְמ ַר ְּת" :יָ ָצא ָה ָאב ַה ַּמ ֶ ּכה ֶאת ְ ּבנוֹ "!
דְּ גָ ִמיר.
וְ ַה ָא ְמ ַר ְּתַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ גָ ִמיר ִ -מצְ וָ ה ָק ָעבֵ יד!
ְ ּב ׁשוּלְ יָא דְּ נַ ָ ּג ֵרי.
ׁשוּלְ יָ א דְּ ַנ ָ ּג ֵרי ַ -ח ּיו ָּתא ִהיא דְּ לַ ְּמ ֵד ּיה!
דְּ גָ ִמיר או ָּּמנו ָּתא ַא ֲח ִר ִיתי.

 67במשניות :חוּץ ֵמ ַעל יְ ֵדי ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב.
 68בגר"א :וְ ֵגר ּתוֹ ׁ ָשב ּגוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב.

רש"י
מתני'.
ע"י הבן  -אם הרגו לבנו בשוגג.
חוץ מגר תושב  -שאין ישראל גולה
על ידו.
הכל גולין  -מפרש בגְּ מָ ָרא לאיתויי
מאי.
גמ'.
בשוליא דנגרי  -בלימוד חרש עצים
שאינו מלמדו תורה אלא אומנות
שוליא יויינד"רינו.
חיותיה הוא  -ואף זו מצוה על האב
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
וקחו לבניכם נשים כך חייב ללמדו
אומנות.
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"וְ ַה ֵ ּבן ּגוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי ָה ָאב" כּ וּ'.
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
"" ַמ ֵּכה נֶ ֶ

פ ׁש" 69

)במדבר לה ,טו( ְ ּ -פ ָרט ְל ַמ ֵ ּכה ָאבִ יו"!

ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
וְ ָהא ַ -ר ָ ּב ָנן.
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דַּ ֲא ַמרֶ :חנֶק ָחמוּר ִמ ּ ַסיִ יף -
ׁ ִשגְ גַ ת ַסיִ יף ִ -נ ְּיתנָה לְ כַ ּ ָפ ָרה,
נִיתנָה לְ כַ ּ ָפ ָרה.
ׁ ִשגְ גַ ת ֶחנֶק  -לֹא ְּ
לְ ַר ָ ּבנָן ,דְּ ָא ְמ ֵריַ :סיִ יף ָחמוּר ֵמ ֶחנֶק -
הוֹ ֵרג ָאבִ יו ְ ּב ׁשוֹ גֵ גִ ׁ - 70שגְ גַ ת ַס ִייף הוּא,
ִיתנָ ה לְ כַ ּ ָפ ָרה.
וְ ׁ ִשגְ גַ ת ַס ִייף  -נ ְּ
ָרבָ א ָא ַמר:
ּ ְפ ָרט לְ עוֹ שֶׂ ה ַחבּ ו ָּרה ְ ּב ָאבִ יו ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמי ָנא:
ֵּכיוָ ן דִּ בְ ֵמזִ יד ַ ּבר ַק ְטלָ א הוּאּ ְ ,ב ׁשוֹ גֵ ג נ ִַמי לִ יגְ לֵ י;
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 69לִ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לַ ֵ ּגר וְ לַ ּתוֹ ׁ ָשב ְ ּבתוֹ כָ ם ִּת ְהיֶ ינָ ה ׁ ֵש ׁש ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה לְ ִמ ְקלָ ט לָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה ָּכל ַמ ֵּכה נֶ ֶפ ׁש ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה
 70כך נוסף בדפוסים .בדפוס :בלי "בשוגג".

רש"י
מכה נפש  -גבי הורג בשגגה כתיב
לנוס שמה מכה נפש בשגגה.
פרט למכה אביו  -שלא חייב גלות
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.
לרבן שמעון דאמר  -בסנהדרין בפ'
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
ולר"ש דאמר חנק חמ ור אם היה
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
הורג אביו שגגת סייף הוא  -שהרי
אילו מזיד היה נידון בחמורה
שהיא סייף ושגגת סייף נתנה
לכפרה בגלות.
רבא אמר  -ברייתא נמי רבנן
וההורג את אביו נמי גולה דשגגת
סייף היא והא דקתני פרט למכה
אביו לאו להורגו קא ממעיט אלא
בעושה בו חבורה בשוגג.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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ש ָר ֵאל" וְ כוּ'.
" ַהכּ ֹל ּגוֹ ִלין ַעל יְ ֵדי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל"  -לְ ַאיְ ּתוּיֵ י ַמאי?
" ַהכּ ֹל ּגוֹ ִלין ַעל יְ ֵדי יִ ְ ׂ
לְ ַא ְי ּתוּיֵ י ֶעבֶ ד וְ כו ִּתי.
ְּתנֵי ָנא לְ ָהא,
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש ָר ֵאל
" ֶע ֶבד וְ כו ִּתי ּ -גוֹ ֶלה וְ לוֹ ֶקה ַעל יְ ֵדי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּ -גוֹ ֶלה וְ לוֹ ֶקה ַעל יְ ֵדי כּ ו ִּתי וְ ֶע ֶבד".
וְ יִ ְ ׂ
לוֹקה" -
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ֶע ֶבד וְ כו ִּתי ּ -גוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,וְ ֶ
ּגוֹ לֶ ה  -דְּ ַק ְטלֵ ּיה ,וְ לוֹ ֶקה  -דְּ לָ ְט ֵי ּיה.
ש ָר ֵאל ּ -גוֹ ֶלה וְ לוֹ ֶקה ַעל יְ ֵדי כּ ו ִּתי" -
ֶא ָּלא "יִ ְ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ּגוֹ לֶ ה  -דְּ ַק ְטלֵ ּיה;
ֶא ָּלא לוֹ ֶקה ַ -א ַּמאי? דְּ לָ ְט ֵי ּיה?!
שיא בְ ַע ּ ְמ ָך ל ֹא ָתאוֹ ר") 71שמות כב ,כז( ּ ְ -בעוֹ שֶׂ ה ַמ ֲעשֵׂ ה ַע ְּמך!ָ
"וְ נָ ִ ׂ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ֵה ִעיד בּ וֹ  ,וְ הוּזַ ם.
דִּ כְ וָ ֵות ּיה ַ ּג ֵ ּבי ֶעבֶ ד ֶ ׁ -ש ֵה ִעיד בּ וֹ וְ הוּזַ ם?!
ֶעבֶ ד ַ ּבר ֵעדוּת הוּא?!
ֶא ָּלא,
ֲא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ט,א ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ָּכה ּו ַה ָּכ ָאה^ ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה.
דַּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִה ָּכה ּו ַה ָּכ ָאה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ׁ ְשוֵ ה ּ ְפרו ָּטה  -לוֹ ֶקה.
וְ לָ א ַמ ְּק ׁ ִשינַן ַה ָּכ ָאה לִ ְקלָ לָ ה.

ֱ 71אל ִֹהים ל ֹא ְת ַק ֵּלל וְ נָ ִשׂ יא ְב ַע ּ ְמ ָך ל ֹא ָתאֹר

רש"י
לוקה דלטייה  -ואמרינן ]בשבועות[
)דף לה( המקלל את חבירו עובר
בלא תעשה ואתיא במה הצד
מהמקלל דיין ונשיא וחרש
)סנהדרין דף סו(.
שהעיד בו  -שהוא חייב מלקות.
שאין בה שוה פרוטה  -שאם יש
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(.
ולא מקשינן הכאה לקללה  -לומר
שכשם שאינו לוקה על קללתו
דכתיב בעמך כך לא ילקה על
הכאתו ופלוגתא היא בסנהדרין
דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13ט ,א-ב
"חוּץ ֵמ ַעל יְ ֵדי ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב" 72וְ כוּ'.
ַאלְ ָמאּ ֵ :גר ּתוֹ ׁ ָשב ּ -גוֹ י 73הוּא.
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב ּגוֹ ֶלה ַעל יְ ֵדי ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב"!
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ּ ְ -בגֵ ר ּתוֹ ׁ ָשב ׁ ֶש ָה ַרג ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב,
ָּכאן ּ ְ -בגֵ ר ּתוֹ ׁ ָשב ׁ ֶש ָה ַרג ִי ְׂש ָר ֵאל.
ִא ָּיכא דְּ ָר ֵמי ְק ָר ֵאי ַא ֲה ָד ֵדי:
ְּכ ִתיב" :לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לַ ֵ ּגר וְ לַ ּתוֹ ׁ ָשב ְ ּבתוֹ כָ ם ִּת ְהיֶ ינָ ה ׁ ֵש ׁש ֶה ָע ִרים" )במדבר לה(,
וּכְ ִתיב" :וְ ָהי ּו לָ כֶ ם ֶה ָע ִרים לְ ִמ ְקלָ ט" )במדבר לה(  -לָ כֶ ם וְ לֹא לְ גֵ ִרים!
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ּ ְ -בגֵ ר ּתוֹ ׁ ָשב ׁ ֶש ָה ַרג ִי ְׂש ָר ֵאל,
ָּכאן ּ ְ -בגֵ ר ּתוֹ ׁ ָשב ׁ ֶש ָה ַרג ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב.
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
" ְל ִפיכָ ְך ֵ ּגר וְ גוֹ י ׁ ֶש ָה ְרג ּו  -נֶ ֱה ָר ִגין".
ָק ָּת ֵני ֵ ּגר דּ ו ְּמ ָיא דְּ גוֹ י:
ָמה גּוֹ י ,לָ א ׁ ְש ָנא דְּ ָק ַטל ַ ּבר ִמי ֵּנ ּיה וְ לָ א ׁ ְשנָ א דְּ ָק ַטל דְּ לָ או ַ ּבר ִמי ֵ ּנ ּיה  -נ ֱֶה ָרג;
ַאף ֵ ּגר ,לָ א ׁ ְש ָנא דְּ ָק ַטל ַ ּבר ִמי ֵ ּנ ּיה וְ לָ א ׁ ְשנָא ָק ַטל דְּ לָ או ַ ּבר ִמי ֵ ּנ ּיה  -נ ֱֶה ָרג!
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ֶ ׁ -ש ֲה ָרגוֹ דֶּ ֶר ְך ְי ִר ָידה,
ָּכאן ֶ ׁ -ש ֲה ָרגוֹ דֶּ ֶר ְך ֲעלִ ּיָיה.
דֶּ ֶר ְך יְ ִר ָידה ,דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל ָ ּגלִ י ִ -איה ּו נ ִַמי ַס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּבגָ לוּת;
דֶּ ֶר ְך ֲעלִ ָ ּייה ,דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָפטוּר  -הוּא נ ֱֶה ָרג.
ֲא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
וְ לָ או ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא?!
ו ַּמה דֶּ ֶר ְך ְי ִר ָידה ,דְּ יִ ְׂש ָר ֵאל ָ ּגלִ י ִ -איה ּו נ ִַמי ַס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּבגָ לוּת;
דֶּ ֶר ְך ֲעלִ ָ ּייה ,דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ָפטוּר ִ -איה ּו נ ֱֶה ָרג?!
ֶא ָּלא,
ֲא ַמר ָרבָ א:
ְ ּבאוֹ ֵמר מו ָּּתר.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
אוֹ ֵמר מו ָּּתר ָ -אנוּס הוּא!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמר" :אוֹ ֵמר מו ָּּתר ָ -קרוֹ ב לְ ֵמזִ יד הוּא".
וְ ָאזְ ד ּו לְ ַט ְע ַמ ְייהוּ.
דְּ ִא ְּית ַמר:
ְּכ ָסבוּר ְ ּב ֵה ָמה ,וְ נ ְִמצָ א ָא ָדם;
 72בב"ח :חוּץ ִמ ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב.
 73כך בכתה"י .בדפוסים ,מחמת הצנזורה :עוֹ בֵ ד ּכוֹ כָ ִבים .וכן להלן.

רש"י
חוץ מגר תושב  -ומשמע
דמתרוייהו ממעט ליה דלא הוא
גולה ע"י הריגתו אלא נהרג ולא
ישראל גולה עליו.
ל"ק כו' גר תושב שהרג גר תושב -
גולה כדקתני בהדיא ורישא כשהרג
את ישראל אינו גולה דלא סגי ליה
בגלות.
לפיכך  -אשבע מצות שנצטוו בני
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
מיניה  -עובד כוכבים כמותו.
לאו בר מיניה  -ישראל.
אף גר תושב לא שנא קטל בר
מיניה  -גר תושב כמותו.
דלאו בר מיניה  -ישראל.
באומר מותר  -נהרג דלאו בר גלות
הוא.
ואזדו לטעמייהו  -רב חסדא דלא
בעי לשנויי באומר מותר דקסבר
אנוס הוא ורבא דאמר נהרג.
כסבור בהמה  -ה"ז כאומר מותר
שהיה לו ללמוד ואף זה היה לו
לעיין ובגר תושב עסקינן.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ

ּגוֹ י ,74וְ ְנִמצָ א ֵ ּגר ּתוֹ ׁ ָשב:
ָרבָ א אוֹ ֵמרַ :ח ָ ּייב; "אוֹ ֵמר מו ָּּתר ָ -קרוֹ ב לְ ֵמזִ יד הוּא".
ַרב ִח ְסדָּ א אוֹ ֵמרָ ּ :פטוּר; "אוֹ ֵמר מו ָּּתר ָ -אנוּס הוּא".
ֵא ִיתיבֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב ִח ְסדָּ א:
" ִה ְּנ ָך ֵמת ַעל ָה ִא ּׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר לָ ַק ְח ָּת") 75בראשית כ ,ג( -
ַמאי לָ אוּ ִ ,ב ֵידי ָא ָדם!
לֹאּ ִ ,ב ֵידי ׁ ָש ַמיִם.
דַּ י ְָקא נ ִַמי,
דִּ כְ ִתיבֵ " :מ ֲחטוֹ א לִ י") 76בראשית כ ,ו(.
וּלְ ַט ֲע ֵמ ְיך:
אתי לֵ ִ
"וְ ָח ָט ִ
ֶא ָּלא  -דִּ ינוֹ ָמסוּר לְ ָא ָדם.
ָהכָ א נ ִַמי  -דִּ ינוֹ ָמסוּר לְ ָא ָדם.

אל ֹהים") 77בראשית לט ,ט( -

ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ָרבָ א:
" ֲהגוֹ י ַ ּגם ַצדִּ יק ַ ֲ

ּתהרֹג"78
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רש"י
חייב  -מיתה.
מאי לאו בידי אדם  -בדיני בני נח
וזה אומר מותר היה כסבור אחות
אברהם היא.
לאלהים ולא לאדם  -והלא יודע
שהיא אשת איש.
הגוי גם צדיק תהרוג  -קס"ד
שהודה לו הקב"ה אלמא אנוס
הוא.
כדקא מהדרי ליה עילויה  -לא
הודה לדבריו שהשיב לו תשובה
שחייב מיתה שאינו צדיק בדבר
שהיה לו ללמוד דרך ארץ כדמפרש
ואזיל.

לֵ אל ִֹהים וְ לֹא לְ ָא ָדם?!

)בראשית כ ,ד-ה(!

ָה ָתםִּ ,כ ְד ָקא ַמ ְהדְּ ֵרי ִע ָּלוֵ ּיה:
"וְ ַע ָּתה ָה ׁ ֵשב ֵא ׁ ֶשת ָה ִא ׁיש ִּכי נָ ִביא הוּא") 79בראשית כ ,ז( -
ט,ב ֵא ׁ ֶשת ָנבִ יא הוּא דְּ ֶת ְיהדַּ ר ,דְּ לָ או ָנבִ יא לָ א ֶּת ְיהדַּ ר?!
ֶא ָּלאִּ ,כ ְד ֲא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נ ְַח ָמ ִני,
דַּ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתןָ :הכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה:
"וְ ַע ָּתה ָה ׁ ֵשב ֵא ׁ ֶשת ָה ִא ׁיש"ִ 80מ ָּכל ָמקוֹ ם;
ו ְּד ָק ָא ְמ ַר ְּתַ " :ה ּגוֹ י ַ ּגם ַצדִּ יק ַּת ֲהרֹגֲ ,הל ֹא הוּא ָא ַמר לִ י ֲאחוֹ ִתי ִהיא" וְ גוֹ ' )בראשית כ ,ד-ה( -
נָ בִ יא הוּא ,ו ִּמ ְּמ ָך לָ ַמד:
ַאכְ סְ נַ איֶ ׁ 81ש ָ ּבא לָ ִעיר ַ -על ִע ְס ֵקי ֲאכִ ילָ ה ו ׁ ְּש ִת ָ ּייה ׁשוֹ ֲאלִ ין אוֹ תוֹ ;
ְּכלוּם ׁשוֹ ֲאלִ ין אוֹ תוֹ 'ִ :א ׁ ְש ְּת ָך זוֹ ֲ ,אחוֹ ְת ָך זוֹ '?!
ִמ ָּכאןֶ ׁ ,ש ֶ ּבן נ ַֹח ֱנֶה ָרג,
ׁ ֶש ָהיָה לוֹ לִ לְ מוֹ ד וְ לֹא לָ ַמד.

 74כך בכתה"י .בדפוסים ,מחמת הצנזורהְּ :כנַ ֲענִ י.
ֹאמר לוֹ ִה ְּנ ָך ֵמת ַעל ָה ִא ּׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר לָ ַק ְח ָּת וְ ִהוא ְ ּב ֻעלַ ת ָ ּב ַעל
ימלֶ ְך ַ ּב ֲחלוֹ ם ַה ָּליְ לָ ה וַ ּי ֶ
 75וַ ָ ּיבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ֲא ִב ֶ
ָ
ָ
ְ
ָ
גּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
אמר ֵאלָ יו ָה ֱאל ִֹהים ַב ֲחל ֹם ַגם ָאנֹכִ י יָ ַד ְע ִּתי ִכי ְב ָתם לְ ָב ְבך ָע ִשׂ ָית ּזֹאת וָ ֶא ְחשׂ ך ַגם ָאנֹכִ י אוֹ ְתך ֵמ ֲחטוֹ לִ י ַעל ֵכן ל ֹא נְ ַת ִּתיך לִ נְ ַֹע ֵאלֶ ָיה
 76וַ ּיֹ ֶ
אתי לֵ אל ִֹהים
ֵ 77אינֶ נּ ּו גָ דוֹ ל ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה ִמ ּ ֶמ ִּני וְ ל ֹא ָח ַשׂ ְך ִמ ּ ֶמ ִּני ְמאו ָּמה ִּכי ִאם אוֹ ָת ְך ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ַא ְּת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ֵא ְיך ֶא ֱע ֶשׂ ה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדֹלָ ה ַה ּזֹאת וְ ָח ָט ִ
ֹאמ ר ֲאדֹנָ י ֲהגוֹ י ַ ּגם ַצדִּ יק ַּת ֲהרֹג .ה ֲהל ֹא הוּא ָא ַמר לִ י ֲאח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא גַ ם ִהוא ָא ְמ ָרה ָא ִחי הוּא ְ ּב ָתם לְ ָב ִבי ו ְּבנִ ְקיֹן ַּכ ּ ַפי
ימלֶ ְך ל ֹא ָק ַרב ֵאלֶ ָיה וַ ּי ַ
 78ד וַ ֲא ִב ֶ
ָע ִשׂ ִיתי זֹאת
 79וְ ַע ָּתה ָה ׁ ֵשב ֵא ׁ ֶשת ָה ִא ׁיש ִּכי נָ ִביא ה ּוא וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּב ַע ְד ָך וֶ ְחיֵ ה וְ ִאם ֵאינְ ָך ֵמ ׁ ִשיב דַּ ע ִּכי מוֹ ת ָּתמוּת ַא ָּתה וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר לָ ְך
 80כך תוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוס :וְ ַע ָּתה ָה ׁ ֵשב ֶאת ֵא ׁ ֶשת ָה ִא ׁיש.
 81כך בב"ח .בדפוסַ :אכְ ְסנַ אי הוּא.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14ט ,ב
ִמ ְׁשנָה
ַה ּסו ָּמא ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶלה;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ּ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :גוֹ ֶלה.
שוֹ נֵ א ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶלה.
ַה ּ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
שוֹ נֵ א נֶ ֱה ָרגִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְ ּכמו ָּעד.
ַה ּ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יֵ ׁש שׂוֹ נֵ א ּ -גוֹ ֶלה,
וְ יֵ ׁש שׂוֹ נֵ א ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ ּגוֹ ֶלה;
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ּ
ָ ּכל ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל לוֹ ַמרְ ' :ל ַד ַעת ָה ַרג' ֵ -אינוֹ גוֹ ֶלה,
וְ ' ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַד ַעת ָה ַרג' ֲ -ה ֵרי זֶ ה ּגוֹ ֶלה.

רש"י
מתני'.
מפני שהוא כמועד  -כמותרה עליו
ועובר על התראה דודאי לדעת
הרגו.
ויש שונא שאינו גולה  -ולא נהרג.
כל  -הריגה שיכולין לומר על הריגה
זו שלדעת היתה אינו גולה לפי
שחשוד הוא על כך.
שלא לדעת הרג  -כשהריגה זו ודאי
שלא לדעת שאין אדם יכול לומר
עליה לדעת היתה גולה ובגמ' מפרש
לה.
גמ'.
בלא ראות פרט לסומא  -דמשמע
כאן לא ראה אבל רואה במקום
אחר פרט לסומא שאינו רואה
בשום מקום.
פרט למתכוין  -כדאמרן לעיל
/מכות) /דף ז.(:

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
82
ּ
"" ְ ּבל ֹא ְראוֹ ת" )במדבר לה ,כג( ְ -פ ָרט ְלסו ָּמא;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
" ְ ּבל ֹא ְראוֹ ת" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ּסו ָּמא".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער") 83דברים יט ,ה( ֲ -אפִ ילּ ּו סו ָּמא;
ֲא ָתא " ְ ּבל ֹא ְראוֹ ת"ַ ,מ ֲע ֵט ּיה.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
" ְ ּבל ֹא ְראוֹ ת"  -לְ ַמ ֵעט,
" ִ ּב ְבלִ י דַּ ַעת"  -לְ ַמ ֵעט;
ָהוֵ י ִמיעוּט ַא ַחר ִמיעוּט ,וְ ֵאין ִמיעוּט ַא ַחר ִמיעוּט ֶא ָּלא לְ ַרבּ וֹ ת.
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
" ִ ּב ְבלִ י דַּ ַעת" ְ ּ -פ ָרט לְ ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין הוּא דַּ ֲא ָתא.

 82אוֹ ְבכָ ל ֶא ֶבן ֲא ׁ ֶשר יָ מוּת ָ ּב ּה ְ ּבל ֹא ְראוֹ ת וַ ַ ּי ּ ֵפל ָעלָ יו וַ ָ ּימֹת וְ הוּא ל ֹא אוֹ יֵ ב לוֹ וְ ל ֹא ְמ ַב ֵּק ׁש ָר ָעתוֹ
 83וַ ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאת ֵר ֵעה ּו ַב ַ ּי ַער לַ ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ דְּ ָחה יָ דוֹ ַב ַ ּג ְרזֶ ן לִ כְ רֹת ָה ֵעץ וְ נָ ׁ ַשל ַה ַ ּב ְרזֶ ל ִמן ָה ֵעץ ו ָּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעה ּו וָ ֵמת הוּא יָ נוּס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וָ ָחי

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .15ט ,ב
שוֹ נֵ א נֶ ֱה ָרג" כּ וּ'.
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרַ :ה ּ ׂ
וְ ָהא לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה?
ַמ ְת ִנ ִיתין ַ -ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָח ֵבר ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ַה ְת ָר ָאה,
יתנָ ה ַה ְת ָר ָאה ֶא ָ ּלא ְל ַה ְב ִחין ֵ ּבין ׁשוֹ גֵ ג ְל ֵמזִ יד".
ְל ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּ

רש"י
להבחין בין שוגג למזיד  -שלא
יכול לומר לא הייתי יודע שאסור.
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 .16ט ,ב
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר :יֵ ׁש שׂוֹ נֵ א ּגוֹ ֶלה" וְ כוּ':
ַּת ְנ ָיא:
ּ
ּ
יצד ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן :יֵ ׁש שׂוֹ נֵ א גוֹ ֶלה ,וְ יֵ ׁש שׂוֹ נֵ א ׁ ֶש ֵאינוֹ גוֹ ֶלה?
" ֵ ּכ ַ
נִ ְפ ָסק ּ -גוֹ ֶלה,
נִ ׁ ְש ָמט ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶלה".
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם ֵאינוֹ ּגוֹ ֶלהַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ּ ָש ֵמט ַמ ְח ָצלוֹ ִמ ָ ּידוֹ ".
ַק ׁ ְשיָא ִנ ְפ ָסק ַא ּנִפְ ָסק!
ַק ׁ ְשיָ א נ ׁ ְִש ָמט ַא ִ ּנ ׁ ְש ָמט!
" ִנ ְפ ָסק ַא ִ ּנ ְפ ָסק" –
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ּ ְ -באוֹ ֵהב,
וְ ָהא ּ ְ -בשׂ וֹ נֵ א.
" ִנ ׁ ְש ָמט ַא ּנ ׁ ְִש ָמט" –
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי,
וְ ָהא ַ -ר ָ ּב ָנן.

רש"י
נפסק  -החבל ונפל עליו אין לומר
בא לדעת זה.
נשמט  -החבל מידו ונפלה עליו
אינו גולה שיש לומר לדעת עשה.
לעולם אינו גולה  -לא אוהב ולא
שונא בנפסק אלא בנשמט.
מחצלו  -הוא מעגילה שפעמים
שטחין במחצלים שהוא כלי
אומנות של בונים ובלע"ז
טרואיל"ה.
הכי גרסי' נשמט אנשמט לא
קשיא הא באוהב הא בשונא נפסק
אנפסק לא קשיא הא רבי והא רבנן
 הא דקתני נשמט גולה באוהבדלא 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
והא רבנן  -הא דקתני נפסק גולה
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
גולה והוא הדין לחבל הנפסק עד
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
נפסק אנפסק לא קשיא הא באוהב
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
נשמט אינו גולה רבי היא דאמר
נשמט אינו גולה אפי' באוהב אם כן
אין הטעם מפני שיכול לומר לדעת
נהרג ור' שמעון תלי טעמא בהכי.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .17ט ,ב – י ,א
ִמ ְׁשנָה
ְל ֵהיכָ ן ּגוֹ ִלין?
ְל ָע ֵרי ִמ ְק ָלט.
ְל ׁ ָשל ֹׁש ׁ ֶש ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ןּ ,ו ְל ׁ ָשל ֹׁש ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ְ ּכנַ ַען;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֶ " :את ׁ ְשל ֹׁש ֶה ָע ִרים ִּת ְּתנ ּו ֵמ ֵע ֶבר לַ ַ ּי ְרדֵּ ן,
וְ ֶאת ׁ ְשל ֹׁש ֶה ָע ִרים ִּת ְּתנ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה" )במדבר לה ,יד(.
ש ָר ֵאל,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְב ֲחר ּו ׁ ָשל ֹׁש ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
לֹא ָהי ּו ׁ ָשל ֹׁש ׁ ֶש ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן קוֹ ְלטוֹ ת;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ ׁ " :ש ׁש ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה") 84במדבר לה ,יג( ַ -עד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ֶש ׁ ְש ָּתן קוֹ ְלטוֹ ת ְ ּכ ַא ַחת.
ו ְּמ ֻכ ָּוונוֹ ת ָל ֶהן דְּ ָר ִכים ִמזּוֹ ָלזוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ " :תכִ ין לְ ָך ַהדֶּ ֶר ְך ,וְ ׁ ִש ַּל ׁ ְש ָּת ֶאת ְ ּגבוּל ַא ְרצְ ָך ֲא ׁ ֶשר יַ נְ ִחילְ ָך ה' ֱאל ֶֹהיךָ,
וְ ָהיָ ה לָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה ָּכל רֹצֵ ַח" )דברים יט ,ג(.
וּמוֹ ְס ִרין ָל ֶהן ׁ ְשנֵ י ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמיםֶ ׁ ,ש ָּמא יַ ַה ְרגֶ נּ ּו ַ ּבדֶּ ֶר ְך;
וִ ַיד ְ ּבר ּו ֵא ָליו.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַאף 85הוּא ְמ ַד ֵ ּבר ַעל יְ ֵדי ַע ְצמוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ זֶ ה דְּ בַ ר ָהרוֹ צֵ ַח") 86דברים יט ,ד(.

רש"י
מתני'.
עד שלא נבחרו שלש שבארץ כנען -
היינו כל ארבע עשרה שכבשו
וחלקו ואח"כ הבדילן יהושע.
לא היו שלש  -שהבדיל משה בעבר
הירדן קולטות.
וידברו אליו  -אל גואל הדם
ואומרין לו אל תנהג בו מנהג שופכי
דמים בשגגה בא מעשה לידו.
בתחלה  -כלומר תחלת משפט כל
הרוצחים ואפילו מזידין ויליף
טעמא בסיפרא דבי רב מוארב לו
וגו' ונס אל אחת וגו'.
גמ'.
ומכוונות היו  -אלו נגד אלו בשתי
שורות כמו שתי שורות שבכרם.
ושלשת את גבול ארצך וגו' שיהו
משולשות  -כלומר שמתחלקת
הארץ חלקות רחבה של ארץ
ישראל לארבעת רבעים כמו
שמפרש והולך שיהא מדרומה
שבארץ ישראל לחברון כמחברון
לשכם כו'.
בעבר הירדן תלת כו'  -בתמיה
בנחלת שני שבטים שלש כמו
בנחלת עשרה שבטים.
בגלעד  -שהיא בעבר הירדן שכיחי
רוצחים.

ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ימין ְל ָע ֵרי ִמ ְק ָלט,
ַ ּב ְּת ִח ָ ּלהף ֶא ָחד ׁשוֹ גֵ ג וְ ֶא ָחד ֵמזִ יד ַ -מ ְקדִּ ִ
יאין אוֹ תוֹ ִמ ׁ ּ ָשם:
ּו ֵבית דִּ ין ׁשוֹ ְל ִחין ו ְּמבִ ִ
יתה ְ ּבבֵ ית דִּ ין ֲ -ה ָרגוּה ּו,
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ִמ ָ
ּ
יתה ְ -פ ָטרוּה ּו,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַח ֵ ּייב ִמ ָ
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ָ ּגלוּת ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִל ְמקוֹ מוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אוֹ תוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ " וְ גוֹ ') 87במדבר לה ,כה(.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
" ׁ ָשל ֹׁש ָע ִרים ִה ְבדִּ יל מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ֵע ֶבר ַה ַי ְרדֵּ ן ,וּכְ נֶ גְ דָּ ן ִה ְבדִּ יל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּב ֶא ֶרץ ְ ּכנַ ַען.
ו ְּמ ֻכ ָּוונוֹ ת ָהי ּוּ ְ ,כ ִמין ׁ ְש ֵּתי ׁשוּרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ֶ ּכ ֶרם:
ֶח ְברוֹ ן ִ ּביהו ָּדהּ ְ ,כנֶ גֶ ד ֶ ּב ֶצר ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר;
ׁ ְשכֶ ם ְ ּב ַהר ֶא ְפ ַריִ םּ ְ ,כנֶ גֶ ד ָרמוֹ ת ַ ּבגִ ְל ָעד;
ֶק ֶד ׁש ְ ּב ַהר נַ ְפ ָּת ִליּ ְ ,כנֶ גֶ ד ּגוֹ ָלן ַ ּב ָ ּב ׁ ָשן.
"וְ ׁ ִש ַּל ׁ ְש ָּת" )דברים יט ,ג( ֶ ׁ -ש ְ ּיה ּו ְמ ׁשו ָ ּּל ׁ ִשין:
ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ִמדָּ רוֹ ם ְל ֶח ְברוֹ ןּ ְ ,כ ֵמ ֶח ְברוֹ ן ִל ׁ ְש ֶכם;
ו ֵּמ ֶח ְברוֹ ן ִל ׁ ְשכֶ םּ ְ ,כ ִמ ׁ ּ ְש ֶכם ְל ֶק ֶד ׁש;
ו ִּמ ׁ ּ ְש ֶכם ְל ֶק ֶד ׁש ְ ּכ ִמ ֶּק ֶד ׁש ַל ָּצפוֹ ן.
ְ ּב ֵעבֶ ר ַה ּי ְַרדֵּ ן ְּתלָ תּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ְּתלָ ת?!

י,א

ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַ ּבגִ לְ ָעד ׁ ְשכִ ֵיחי רוֹ צְ ִחים,
דִּ כְ ִתיבּ ִ " :גלְ ָעד ִק ְריַ ת ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ןֲ ,עק ּו ָ ּבה ִמדָּ ם" )הושע ו ,ח(.
ַמאי " ֲעקו ָ ּּבה ִמדָּ ם"?
 84וְ ֶה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר ִּת ֵּתנ ּו ׁ ֵש ׁש ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ִּת ְהיֶ ינָ ה לָ כֶ ם
 85גירסת הרמב"ם והרע"ב )עיין בתוי"ט( :ללא "אף".
 86וְ זֶ ה דְּ ַבר ָהר ֵֹצ ַח ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה וָ ָחי ֲא ׁ ֶשר יַ ֶּכה ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הוּא ל ֹא שׂ נֵ א לוֹ ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם
 87וְ ִה ִ ּציל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ָּמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ְקבִ ין לַ ֲהרוֹ ג נ ְָפ ׁשוֹ ת.
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵמ ַהאי ִ ּג ָיסא ו ֵּמ ַהאי ִ ּג ָיסא דִּ ְמ ַר ֲח ֵקי,
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ְמצִ ָיע ֵאי דִּ ְמ ָק ְרבֵ י?
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִ ּב ׁ ְשכֶ ם נ ִַמי ׁ ְשכִ ֵיחי רוֹ צְ ִחים,
דִּ כְ ִתיב" :וּכְ ַח ֵּכי ִא ׁיש ְ ּגדו ִּדיםֶ ,ח ֶבר כּ ֲֹהנִ ים ,דֶּ ֶר ְך יְ ַר ְ ּצח ּו ׁ ֶשכְ ָמה ִּכי זִ ּ ָמה ָעשׂ ּו" )הושע ו ,ט(.
ַמאי " ֶחבֶ ר כּ ֲֹהנִ ים"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ֶש ָהי ּו ִמ ְת ַח ְ ּב ִרין לַ ֲהרוֹ ג נ ְָפ ׁשוֹ ת,
ַּככּ ֲֹהנִ ים ַה ָּללוֶּ ׁ ,ש ִּמ ְת ַח ְ ּב ִרין לַ ְחלוֹ ק ְּתרוּמוֹ ת ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּג ָרנוֹ ת.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?
ּ
וְ ָהא ְּכ ִתיב" :וַ ֲעלֵ ֶיהם ִּת ְּתנ ּו ַא ְר ָב ִעים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ִ

עיר") 88במדבר לה ,ו(!

עוקבין  -אורבין.
מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי
 חברון וקדש רחוקות מגבוליהארץ שני רביעי הארץ וההורג
בסוף הגבול צריך לנוס רביע הארץ.
ומ"ש מציעאי דמקרבי  -ההורג בין
חברון לשכם ובין שכם לקדש קרוב
למקלט מיכן ומיכן.
בין לדעת בין שלא לדעת  -בין
שברח שם לדעת קליטה בין ]שלא[
ברח שם )שלא( לדעת ]קליטה[
שלא היה יודע שהיא קולטת.
פרוודהא  -כפרים וחצרים
הסמוכות לה ונקראות על שמה
נתנו לכלב.
וערי מבצר  -כרכים גדולים שהיו
בנחלת נפתלי הצדים צר וגו'.
ערים הללו  -ערי מקלט.
טירין קטנים  -לפי שאין מזונות
מצויין שם.
ולא כרכים גדולים  -שהכל
נקבצים שם תמיד ויהא רגל גואל
הדם מצויה שם ויארוב לו.
כגון סליקום  -עיר מבצר ויש כפר
סמוך הנקרא אקרא דסליקום כך
קדש העיר מבצר ועיר בינוני
סמוכה לה הנקראת על שמה.

ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַה ָּלל ּו  -קוֹ לְ טוֹ ת ֵ ּבין לְ ַד ַעת ֵ ּבין ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַד ַעת;
ַה ָּלל ּו  -לְ ַד ַעת קוֹ לְ טוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא לְ ַד ַעת ֵאינָן קוֹ לְ טוֹ ת.
וְ ֶחבְ רוֹ ן ִ -עיר ִמ ְקלָ ט ֲהוַ אי!?89
וְ ָה ְּכ ִתיב" :וַ ִ ּי ְּתנ ּו לְ כָ לֵ ב ֶאת ֶח ְברוֹ ןַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר

מ ֹׁשה") 90שופטים א ,כ(!
ֶ

ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ּ ַפ ְרוָ ָוד ָהא;
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת ְ ׂ
ש ֵדה ָה ִעיר וְ ֶאת ֲח ֵצ ֶר ָיה ,נָ ְתנ ּו לְ כָ לֵ ב ֶ ּבן יְ ֻפ ֶּנה") 91יהושע כא ,יב(.
וְ ֶק ֶד ׁש ִ -עיר ִמ ְקלָ ט ֲהוַ אי?
וְ ָה ְּכ ִתיב:
"וְ ָע ֵרי ִמ ְב ָצרַ ,ה ִ ּצדִּ ים ֵצר ,וְ ַח ּ ַמת ַר ַ ּקת וְ כִ ָּנ ֶרת  ...וְ ֶק ֶד ׁש וְ ֶא ְד ֶר ִעי וְ ֵעין ָחצוֹ ר") 92יהושע יט ,לה-לז(;
וְ ַתנְ ָיא:
" ָע ִרים ַה ָ ּלל ּו -
שין אוֹ ָתן ,לֹא ִט ִירין ְק ַט ִ ּנים וְ לֹא ְ ּכ ַר ִ ּכים ְ ּגדוֹ ִלים,
ֵאין עוֹ ִ ׂ
ּ
ֶא ָ ּלא ֲעיָ ירוֹ ת ֵ ּבינוֹ נִ יוֹ ת"!
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַּת ְר ֵּתי ֶק ֶד ׁש ֲהוַ אי.
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ְּכגוֹ ן ְסלִ יקוּם וְ ַא ְּק ָרא דִּ ְסלִ יקוּם.

 88וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר ִּת ְּתנ ּו לַ לְ וִ ִ ּים ֵאת ׁ ֵש ׁש ָע ֵרי ַה ּ ִמ ְקלָ ט ֲא ׁ ֶשר ִּת ְּתנ ּו לָ נֻ ס ׁ ָש ּ ָמה ָהר ֵֹצ ַח וַ ֲעלֵ ֶיהם ִּת ְּתנ ּו ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ִעיר
 89כך במסורת הש"ס .בדפוס :ה ּוא.
 90וַ ִ ּי ְּתנ ּו לְ כָ לֵ ב ֶאת ֶח ְברוֹ ן ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר מ ׁ ֶֹשה וַ יּוֹ ֶר ׁש ִמ ּׁ ָשם ֶאת ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּבנֵ י ָה ֲענָ ק
 91וְ ֶאת ְשׂ ֵדה ָה ִעיר וְ ֶאת ֲח ֵצ ֶר ָיה נָ ְתנ ּו לְ כָ לֵ ב ֶ ּבן יְ ֻפ ֶּנה ַ ּב ֲא ֻח ָּזתוֹ
 92לה וְ ָע ֵרי ִמ ְב ָצר ַה ִצּ דִּ ים ֵצר וְ ַח ּ ַמת ַר ַ ּקת וְ כִ ָּנ ֶרת .לו וַ ֲא ָד ָמה וְ ָה ָר ָמה וְ ָחצוֹ ר .לז וְ ֶק ֶד ׁש וְ ֶא ְד ֶר ִעי וְ ֵעין ָחצוֹ ר

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .18י ,א
ּגוּפָ א:
" ָע ִרים ַה ָ ּלל ּו -
שין אוֹ ָתן :לֹא ִט ִירין ְק ַט ִ ּנים,
ֵאין עוֹ ִ ׂ
ּ
וְ לֹא ְ ּכ ַר ִ ּכין ְגדוֹ ִלים,
ֶא ָ ּלא ֲעיָ ירוֹ ת ֵ ּבינוֹ נִ ּיוֹ ת.
וְ ֵאין מוֹ ׁ ִשיבִ ין אוֹ ָתן ֶא ָ ּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ַמיִ ם;
וְ ִאם ֵאין ׁ ָשם ַמיִ םְ ,מבִ י ִאין ָל ֶהם ַמיִ ם.
וקים,
וְ ֵאין מוֹ ׁ ִשיבִ ין אוֹ ָתן ֶא ָ ּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ְשוָ ִ
וְ ֵאין מוֹ ׁ ִשיבִ ין אוֹ ָתן ֶא ָ ּלא ִ ּב ְמקוֹ ם או ְּכלו ִּסין;
יהן,
יפין ֲע ֵל ֶ
יהן  -מוֹ ִס ִ
נִ ְת ַמ ֲעט ּו או ְּכלו ֵּס ֶ
ש ָר ֵא ִלים.
יאין ָל ֶהם כּ ֹ ֲהנִ יםְ ,לוִ ִ ּים וְ יִ ְ ׂ
יהן ְ -מבִ ִ
נִ ְת ַמ ֲעט ּו דִּ ּיו ֵּר ֶ

רש"י
ואם אין שם מים  -כשנפלו בגורל
בימי יהושע ללוים הביאו להם
אמות מים אחרי כן מן הנהרות
הרחוקים.
במקום שווקים  -שימצאו מזונות
לקנות.
במקום אוכלוסין  -שיהו כפרים
ויישוב סמוכים להם שלא יבואו
גואלי הדם מרובים על העיר בחיל.
כלי זיין  -שלא יקנה גואל הדם שם
זיין ויהרוג שאם יביא כלי זיין
ממקומו ירגישו בו.
וכלי מצודה  -אף בהם הורגין
חיות.
מאי קרא  -דמתקנינן להו לרוצחין
דבר שצריכין לו.

וְ ֵאין מוֹ ְכ ִרין ָ ּב ֶהן :לֹא ְ ּכ ֵלי זַ יִ ין,
וְ לֹא ְ ּכ ֵלי ְמצו ָּדה;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה.
וַ ֲחכָ ִמים ַמ ִּת ִירין.
וְ ׁ ָשוִ יןֶ ׁ :ש ֵאין ּפוֹ ְר ִסין ְ ּבתוֹ כָ ן ְמצוּדוֹ ת,
וְ ֵאין ַמ ְפ ׁ ִש ִילין ְלתוֹ ָכן ֲח ָב ִלים,
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ֶרגֶ ל ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ְמצוּיָ ה ׁ ָשם".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ַמאי ְק ָרא?
"וְ נָ ס ֶאל ַא ַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וָ ָחי") 93דברים ד ,מב(,
ָעבֵ יד לֵ ּיה ִמ ִידי דְּ ֶת ֱהוֵ י לֵ ּיה ַח ּיו ָּתא.

 93לָ נֻ ס ׁ ָש ּ ָמה רוֹ ֵצ ַח ֲא ׁ ֶשר יִ ְר ַצח ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הוּא ל ֹא שׂ ֹנֵ א לוֹ ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם וְ נָ ס ֶאל ַא ַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וָ ָחי
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19י ,א
ָּת ָנא:
" ַּת ְל ִמיד ׁ ֶש ָ ּג ָלה ַ -מ ְג ִלין ַרבּ וֹ ִע ּמוֹ ;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וָ ָחי") 94דברים ד ,מב(".

רש"י
לתלמיד שאינו הגון  -שלא יביאוהו
עונותיו לידי הריגה בשוגג ויגלה
דאמרי' לקמן /מכות דף י') /עמוד
ב( שאינו מצוי אלא ברשעים.

ָעבֵ יד לֵ ּיה ִמ ִידי דְּ ֶת ֱהוֵ י לֵ ּיה ַח ּיו ָּתא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי זְ ִע ָירא:
ִמ ָּכאןֶ ׁ ,שלּ ֹא י ׁ ְִשנֶה ָא ָדם לְ ַתלְ ִמיד ׁ ֶש ֵאינוֹ ָהגוּן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָה ַרב ׁ ֶש ָ ּגלָ ה ַ -מגְ לִ ין י ׁ ְִשיבָ תוֹ ִע ּמוֹ .
ִאינִי?!
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ַ ּניִן לְ ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵהן קוֹ לְ ִטין?
97
96
95
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֶ " :את ֶ ּבצֶ ר ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר" וְ גו' )דברים ד ,מג( ,וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה "וְ זֹאת ַה ּתוֹ ָרה" )דברים ד ,מד(!
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ּ ְ -ב ִעידָּ ָנא דְּ ָע ֵסיק ָ ּב ּה,
ָהא ּ ְ -ב ִעידָּ נָ א דְּ לָ א ָע ֵסיק ָ ּב ּה.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ַמאי "קוֹ לְ ִטין"?
ִמ ַּמלְ ַא ְך ַה ָּמוֶ ת.
ִּכי ָהא דְּ ַרב ִח ְסדָּ א ֲהוָ ה ָי ֵתיב וְ גָ ֵריס ְ ּבבֵ י ַרב,
וְ לָ א ֲהוָ ה ָקא יָ כוֹ ל ׁ ְשלִ ָיחא דְּ ַמלְ ֲאכָ א דְּ מוֹ ָתא 98לְ ִמ ְיק ַרב לְ גַ ֵ ּב ּיה,
דְּ לָ א ֲהוָ ה ׁ ְש ֵתיק ּפו ֵּמ ּיה ִמ ִ ּג ְיר ָסא.
ְסלִ יק וִ ֵיתיב ַא ַא ְרזָ א דְּ בֵ י ַרב,
ּ ָפ ַקע ַא ְרזָ א ,ו ׁ ְּש ֵתיק ,וְ ָיכִ יל לֵ ּיה.

 94לָ נֻ ס ׁ ָש ּ ָמה רוֹ ֵצ ַח ֲא ׁ ֶשר יִ ְר ַצח ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הוּא ל ֹא שׂ ֹנֵ א לוֹ ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם וְ נָ ס ֶאל ַא ַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל וָ ָחי
ֶ 95את ֶ ּב ֶצר ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּ ִמ ׁישֹר לָ ראו ֵּבנִ י וְ ֶאת ָראמֹת ַ ּב ִ ּגלְ ָעד לַ ָ ּג ִדי וְ ֶאת גּ וֹ לָ ן ַ ּב ָ ּב ׁ ָשן לַ ְמנַ ּׁ ִשי
 96כך נוסף בדפוס בסוגרים מרובעות
 97וְ זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ָשׂ ם מ ׁ ֶֹשה לִ ְפנֵ י ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
 98כך נוסף בדפוס בסוגרים מרובעות
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 .20י ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם ַ ּבר ֲחנִ ילָ אי:
ִמ ּ ְפ ֵני ַמה ָּזכָ ה ְראוּבֵ ן לִ ָּימנוֹ ת ַ ּב ַה ָ ּצלָ ה ְּת ִח ָּלה?
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶשהוּא ּ ָפ ַתח ְ ּב ַה ָ ּצלָ ה ְּת ִח ָּלה,
99
ּ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ְראו ֵּבן ,וַ ַ ּי ִ ּצילֵ ה ּו ִמ ָי ָדם" )בראשית לז ,כא(.
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ִׂש ְמלָ אי:
ַמאי דִּ כְ ִתיב:
" ָאז יַ ְבדִּ יל מ ׁ ֶֹשה ׁ ָשל ֹׁש ָע ִריםּ ְ ,ב ֵעבֶ ר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן ִמזְ ְר ָחה ׁ ָש ֶמ ׁש") 100דברים ד ,מא(?
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ מ ׁ ֶֹשהַ :הזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש לַ רוֹ צְ ִחים.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ֲא ַמר לֵ ּיהִ :הזְ ַר ְח ָּת ׁ ֶש ֶמ ׁש לַ רוֹ צְ ִחים.
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ִס ָימאי:
ַמאי דִּ כְ ִתיב:
ש ַ ּבע ֶּכ ֶסף ,ו ִּמי א ֵֹהב ֶ ּב ָהמוֹ ן ל ֹא ְתבו ָּאה") 101קהלת ה ,ט(?
"א ֵֹהב ֶּכ ֶסף ל ֹא יִ ְ ׂ
ש ַ ּבע ֶּכ ֶסף" )קהלת ה ,ט(.
"אוֹ ֵהב ֶּכ ֶסף ל ֹא יִ ְ ׂ
זֶ ה מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינוּ,
ּ
ׁ ֶש ָהיָה יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,ש ֵאין ׁ ָשל ֹׁש ָע ִרים ׁ ֶש ְ ּב ֵעבֶ ר ַהי ְַרדֵּ ן קוֹ לְ טוֹ תַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא נִבְ ֲחר ּו ׁ ָשל ֹׁש ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנ ַַען;
וְ ָא ַמרִ :מצְ וָ ה ׁ ֶש ָ ּב ָאה לְ יָ ִדי ֲ -א ַק ְ ּי ֶימ ּנָה.
"ו ִּמי א ֵֹהב ֶ ּב ָהמוֹ ן ל ֹא ְתבו ָּאה" )קהלת ה ,ט(.
לְ ִמי ָנ ֶאה לְ לַ ֵּמד ֶ ּב ָהמוֹ ן?
ִמי ׁ ֶש ָּכל ְּתבו ָּאה ׁ ֶשלּ וֹ .
וְ ַה ְיינ ּו דַּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ּ
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיבִ " :מי יְ ַמ ֵּלל ְ ּגבוּרוֹ ת ה' ,יַ ׁ ְש ִמ ַיע ָכל ְּת ִה ָלתוֹ " )תהילים קו ,ב(?
לְ ִמי ָנ ֶאה לְ ַמ ֵּללּ ְ 102גבוּרוֹ ת ה'?
ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע ָּכל ְּת ִה ָּלתוֹ .
וְ ַר ָ ּבנָ ן ,וְ ִא ֵּית ָימא ַר ָ ּבה ַ ּבר ָמ ִריָ ,א ַמר:
" ִמי אוֹ ֵהב ֶ ּב ָהמוֹ ן ,לוֹ ְ 103תבו ָּאה" -
ָּכל ָהאוֹ ֵהב לַ ְּמלַ ֵּמד ֶ ּב ָהמוֹ ן  -לוֹ ְּתבו ָּאה.
יְ ַהב ּו ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנָן ֵעי ַניְ יהוּּ ְ ,ב ָרבָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ָ ּבה.
)סימן אשי ללמוד רבינא ללמד(
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ָּכל ָהאוֹ ֵהב לִ לְ מוֹ ד ֶ ּב ָהמוֹ ן  -לוֹ ְתבו ָּאה.
וְ ַה ְיינ ּו דַּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיבֶ " :ח ֶרב ֶאל ַה ַ ּבדִּ ים וְ נ ָֹאל ּו") 104ירמיהו נ ,לו(?
ארי שׂ וֹ ֵנְא ֶיהם ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים,
ֶח ֶרב ַעל צַ ְ ּו ֵ
ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ְשבִ ין וְ עוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּבד ְ ּבבַ ד.
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִּמ ּ ַט ּ ְפ ׁ ִשין;
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ נ ָֹאל ּו" ,וּכְ ִתיב ָה ָתםֲ " :א ׁ ֶשר נוֹ ַאלְ נ ּו") 105במדבר יב ,יא(.
ֹאמר ל ֹא נַ ֶּכנּ ּו נָ ֶפ ׁש
 99וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ְראו ֵּבן וַ ַ ּי ִצּ לֵ ה ּו ִמ ָ ּי ָדם וַ ּי ֶ
 100כך נוסף בדפוס]:שמש[
 101א ֵֹהב ֶּכ ֶסף ל ֹא יִ ְשׂ ַ ּבע ֶּכ ֶסף ו ִּמי אֹ ֵהב ֶ ּב ָהמוֹ ן ל ֹא ְתבו ָּאה ַ ּגם זֶ ה ָה ֶבל
 102כך תוקן בדפוס .בדפוס :לְ לַ ֵּמד.
 103כך בספרים .בכתוב :לֹא.
ּ
בּ
ֶ 104ח ֶרב ֶאל ַה ַ ּבדִּ ים וְ נ ָֹאל ּו ֶח ֶרב ֶאל ִג וֹ ֶר ָיה וָ ָח ּת ּו
ֹאמר ַא ֲהרֹן ֶאל מ ׁ ֶֹשה ִ ּבי ֲאדֹנִ י ַאל נָ א ָת ׁ ֵשת ָעלֵ ינ ּו ַח ּ ָטאת ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַאלְ נ ּו וַ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאנ ּו
 105וַ ּי ֶ

רש"י
לימנות בהצלה תחלה  -שפתח
הכתוב בו בערי מקלט תחלה.
הזרח שמש לרוצחים  -להכין להם
חיותם כגון הנך מילי דלעיל.
הזרחת שמש לרוצחים  -בהבדלה
זו ויפה עשית.
ללמד בהמון  -לדרוש ברבים.
שכל תבואה שלו  -שבקי במקרא
במ ְשׁנָה ובהלכות ובאגדות.
ִ
ורבנן ואיתימא רב מרי אמרי מי
אוהב בהמון וגו' האוהב ת"ח לו
תבואה  -התורה מחזרת עליו ועל
זרעו כדאמרינן בעלמא )שבת דף
כג (:האי מאן דרחים רבנן הויין
ליה בנין רבנן.
]יהבו רבנן עינייהו ברבה  -שהיה
אוהב תלמידי חכמים ביותר והיו
לו בנים ת"ח[.
רב אשי אמר כו'  -בדרב אשי גרסי'
ללמוד בדרבינא גרסי' ללמד.
ללמוד בהמון  -עם חברים רבים.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ לֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶשחוֹ ְט ִאין;
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאנ ּו".
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאֵ ,מ ָהכָ א" :נוֹ ֲאל ּו ׁ ָש ֵרי צ ַֹען") 106ישעיהו יט ,יג(.
ָרבִ ינָ א ָא ַמר:
ָּכל ָהאוֹ ֵהב לְ לַ ֵּמד ֶ ּב ָהמוֹ ן  -לוֹ ְתבו ָּאה.
וְ ַה ְיינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי:
" ַה ְר ֵ ּבה ּתוֹ ָרה ָל ַמ ְד ִּתי ֵמ ַרבּ וֹ ַתי,
ו ֵּמ ֲח ֵב ַירי יוֹ ֵתר ֵמ ֶהם,
ו ִּמ ַּת ְל ִמ ַידי יוֹ ֵתר ִמכּ ו ָ ּּלן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :ע ְֹמדוֹ ת ָהי ּו ַרגְ לֵ ינ ּו ִ ּב ׁ ְש ָע ַריִ ך יְ רו ָּשלַ יִ ם" )תהילים קכב ,ב(?
ִמי ָ ּג ַרם לְ ַרגְ לֵ ינ ּו ׁ ֶש ּי ַַע ְמד ּו ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה?
ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רו ָּשלַ יִ םֶ ׁ ,ש ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה.
וַ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַמאי דִּ כְ ִתיב:
ְ
ּ
ּ
ש ַמ ְח ִּתי ְבא ְֹמ ִרים לִ י ֵבית ה' נֵ לֵ ך" )תהילים קכב ,א(?
" ׁ ִשיר ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת לְ ָדוִ דׂ ָ ,
ְ
ָא ַמר דָּ וִ ד לִ פְ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם!
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶש ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים:
ָ'מ ַתי יָ מוּת זָ ֵקן זֶ ה ,וְ ָיבֹא ׁ ְשלֹמֹה ְ ּבנוֹ  ,וְ ִיבְ נֶה ֵ ּבית ַה ְ ּב ִח ָירה ,וְ ַנ ֲעלֶ ה לָ ֶרגֶ ל!' -
וְ שָׂ ַמ ְח ִּתי.
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
" ִּכי טוֹ ב יוֹ ם ַ ּב ֲח ֵצ ֶר ָיך ֵמ ָאלֶ ף") 107תהילים פד ,יא( -
טוֹ ב לִ י יוֹ ם ֶא ָחד ׁ ֶש ַא ָּתה עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה לְ ָפנַי,
ֵמ ֶאלֶ ף עוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ָע ִתיד ׁ ְשלֹמֹה ִ ּבנ ְָך לְ ַה ְק ִריב לְ ָפ ַני ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.

 106נוֹ ֲאל ּו ָשׂ ֵרי צ ַֹען נִ ּׁ ְשא ּו ָשׂ ֵרי נֹף ִה ְתע ּו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ּ ִפ ַּנת ׁ ְש ָב ֶט ָיה
ִּ 107כי טוֹ ב יוֹ ם ַ ּב ֲח ֵצ ֶר ָיך ֵמ ָאלֶ ף ָ ּב ַח ְר ִּתי ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּב ֵבית ֱאל ַֹהי ִמדּ וּר ְ ּב ָא ֳהלֵ י ֶר ׁ ַשע

רש"י
נואלו שרי צוען  -נשאו שרי נוף,
אלמא הנואל נשא לחטוא.
ללמד בהמון  -מרבה תלמידים.
לו תבואה  -לפי שעל ידיהם ירבה
לתרץ
לב
ונותן
הפלפול
קושיותיהם.
בשעריך  -בשביל שעריך.
מאלף עולות כו'  -מקרא כתוב אלף
עולות יעלה שלמה וגו' )מלכים א
ג(.

גּוֹלין"
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 .21י ,א-ב
"ו ְּמ ֻכ ָּוונוֹ ת ָל ֶהם דְּ ָרכִ ים" וְ כוּ'.

י,ב

ַּת ְנ ָיא:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
' ִמ ְק ָלט' ָהיָ ה ָ ּכתוּב ַעל ּ ָפ ָר ׁ ַשת דְּ ָר ִכים,
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ִ ּכיר ָהרוֹ ֵצ ַח ,וְ יִ ְפנֶ ה ְל ׁ ָשם".
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ַמאי ְק ָרא?
" ָּתכִ ין לְ ָך ַהדֶּ ֶר ְך") 108דברים יט ,ג( ֲ -עשֵׂ ה לְ ָךֲ 109הכָ נָה לַ דֶּ ֶר ְך.
ַרב ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א ּ ָפ ַתח לַ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתאֵ ,מ ָהכָ א:
"טוֹ ב וְ יָ ׁ ָשר ה'ַ ,על ֵּכן יוֹ ֶרה ַח ָּט ִאים ַ ּבדָּ ֶר ְך" )תהילים כה ,ח(.
ִאם לַ ֲח ָט ִאים  -יוֹ ֶרה,
ַקל וָ חוֹ ֶמר  -לַ ַ ּצדִּ ִיקים!
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ּ ָפ ַתח לַ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתאֵ ,מ ָהכָ א:
"וַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָצ ָדה ,וְ ָה ֱאל ִֹהים ִא ָּנה לְ יָ דוֹ " וְ גוֹ ') 110שמות כא ,יג(;
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ֹאמר ְמ ׁ ַשל ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ יֵ ,מ ְר ׁ ָש ִעים יֵ ֵצא ֶר ׁ ַשע" וְ גוֹ ' )שמואל א כד ,יד(.
" ַּכ ֲא ׁ ֶשר י ַ
ַ ּב ֶּמה ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר?
ִ ּב ׁ ְשנֵי ְ ּב ֵני ָא ָדם ׁ ֶש ָה ְרג ּו ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש:
ֶא ָחד ָ -ה ַרג ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג,
וְ ֶא ָחד ָ -ה ַרג ְ ּב ֵמזִ יד;
לָ זֶ ה ֵ -אין ֵע ִדים,
וְ לָ זֶ ה ֵ -אין ֵע ִדים.
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך הוּא ַמזְ ִמינָן לְ פ ּונְדָּ ק ֶא ָחד;
זֶ ה ׁ ֶש ָה ַרג ְ ּב ֵמזִ יד  -יוֹ ׁ ֵשב ַּת ַחת ַה ּסו ָּּלם,
וְ זֶ ה ׁ ֶש ָה ַרג ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג  -יוֹ ֵרד ַ ּב ּסו ָּּלם ,וְ ָנ ַפל ָעלָ יו וַ ֲה ָרגוֹ .
זֶ ה ׁ ֶש ָה ַרג ְ ּב ֵמזִ יד  -נֶ ֱה ָרג,
וְ זֶ ה ׁ ֶש ָה ַרג ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ּ -גוֹ לֶ ה.

רש"י
פתח ליה פיתחא  -כשהיה רוצה
לדרוש בפרשת רוצחים 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 והאלהים 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 חייב מיתה ואין
עד בדבר ולא נהרג לפיכך הקב"ה
מזמנן לפונדק אחד כו'.
במה הכתוב מדבר  -והאלהים אנה
לידו.
נופל עליו והורגו  -ויש עדים ויגלה
על כרחו.
בדרך תלך  -בדרך אשר תבחר
לילך.
אם ללצים  -בא אדם להתחבר.
הוא יליץ  -אין מעכבין בידו.

ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ֲא ַמר ַרב הוּנָ א,
וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּהֲ :א ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִמן ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמן ַה ְּנבִ ִיאים ו ִּמן ַה ְּכתוּבִ ים:
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָא ָדם רוֹ צֶ ה לֵ ילֵ ְך ּ ָ -ב ּה מוֹ לִ יכִ ין אוֹ תוֹ .
ִמן ַה ּתוֹ ָרה -
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ְ
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא ֵתלֵ ך ִע ּ ָמ ֶהם" )במדבר כב ,יב(,
וּכְ ִתיב" :קוּם לֵ ְך ִא ָּתם") 113במדבר כב ,כ(.
ִמן ַה ְּנבִ ִיאים -
114
ְ
ְ
ָ
ָ
ָ
ּ
ּ
דִּ כְ ִתיבֲ " :אנִי ה' ֱאל ֶֹהיך ְמלַ ֶמ ְדך לְ הוֹ ִעילַ ,מ ְד ִריכְ ך ְב ֶד ֶרך ֵּתלֵ ך" )ישעיהו מח ,יז(.
ִמן ַה ְּכתוּבִ ים -
דִּ כְ ִתיבִ " :אם לַ ֵּלצִ ים הוּא יָ לִ יץ ,וְ לַ ֲענָ וִ ים יִ ֶּתן ֵחן" )משלי ג ,לד(.

ָּ 108תכִ ין לְ ָך ַהדֶּ ֶר ְך וְ ׁ ִש ַּל ׁ ְש ָּת ֶאת ְ ּגבוּל ַא ְר ְצ ָך ֲא ׁ ֶשר יַ נְ ִחילְ ָך יְ ה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָיך וְ ָהיָ ה לָ נוּס ׁ ָש ָּמה ָּכל ר ֵֹצ ַח
 109כך נוסף בדפוס בסוגרים מרובעות.
ָ
 110וַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ִא ָּנה לְ יָ דוֹ וְ ַשׂ ְמ ִּתי לְ ך ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה
ֹאמר ְמ ׁ ַשל ַה ַ ּק ְדמֹנִ י ֵמ ְר ׁ ָש ִעים יֵ ֵצא ֶר ׁ ַשע וְ יָ ִדי ל ֹא ִת ְהיֶ ה ָ ּב ְך
ַּ 111כ ֲא ׁ ֶשר י ַ
ְ
ְ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ִ ּבלְ ָעם ל ֹא ֵתלֵ ך ִע ּ ָמ ֶהם ל ֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעם ִּכי ָברוּך הוּא
 112וַ ּי ֶ
ָ
ְ
ְ
ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֹאמר לוֹ ִאם לִ ְקרֹא לְ ך ָבא ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים קוּם לֵ ך ִא ָּתם וְ ַאך ֶאת ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר ֲא ַד ֵבר ֵאלֶ יך אֹתוֹ ַת ֲע ֶשׂ ה
 113וַ ָ ּיבֹא ֱאל ִֹהים ֶאל ִבלְ ָעם לַ יְ לָ ה וַ י ֶ
 114כך תוקן בדפוסּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ז ּו ֵּתלֵ ְך.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22י ,ב
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
רוֹ צֵ ַח ׁ ֶש ָ ּגלָ ה לְ ִעיר ִמ ְקלָ ט,
ו ְּמצָ אוֹ גּוֹ ֵאל ַהדָּ ם וַ ֲה ָרגוֹ ָ ּ -פטוּר.
ָק ָסבַ ר:
"וְ לוֹ ֵאין ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָמוֶ ת") 115דברים יט ,ו( ּ ְ -בגוֹ ֵאל ַהדָּ ם הוּא דִּ כְ ִתיב.
ֵמ ִיתיבֵ י:
""וְ לוֹ ֵאין ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָמוֶ ת" ּ ַ -ברוֹ ֵצ ַח ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
ַא ָּתה אוֹ ֵמרּ ַ :ברוֹ ֵצ ַח; אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּבגוֹ ֵאל ַהדָּ ם?
שוֹ נֵ א הוּא לוֹ ִמ ְּתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם") 116דברים יט ,ו( -
"כי ל ֹא ׂ
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִּ :
ֱהוֵ י אוֹ ֵמרּ ַ :ברוֹ ֵצ ַח ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר"!
הוּא דַּ ֲא ַמרִּ ,כי ַהאי ַּת ָּנא:
דְּ ַתנְ ָיא:
""וְ לוֹ ֵאין ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָמוֶ ת" )דברים יט ,ו( ּ ְ -בגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
ַא ָּתה אוֹ ֵמרּ ְ :בגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר; אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ַ ּברוֹ ֵצ ַח?
שוֹ נֵ א הוּא לוֹ ִמ ְּתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם" )דברים יט ,ו( -
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִּ " :כי ל ֹא ׂ
ֲה ֵרי רוֹ ֵצ ַח ָאמוּר;
ָהא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים" :וְ לוֹ ֵאין ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָמוֶ ת"?
ּ ְ -בגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר".

רש"י
ומצאו גואל הדם  -בדרך בהליכתו.
בגואל הדם הכתוב מדבר  -וה"ק פן
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
כי לא שונא היה לו ולא הרגו
מדעת.
ברוצח הכתוב מדבר  -וה"ק פן
ירדוף והשיגו והכהו והוא לא היה
ראוי למות כי לא שונא היה להרוג
ולא הרגו מדעת.
הרי רוצח אמור כו'  -שאין לו
משפט מות ולא היה צריך לכתוב
בשבילו ולו אין משפט מות.
הרבה שליחות עושה  -דברים
שאינן נעשים ע"י האדם נעשים
ומתקבלים על ידי הרבה שלוחים.

ְּתנַן:
ְ
"מוֹ ְס ִרין לוֹ ׁ ְשנֵ י ַּת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֶ ׁ ,ש ָּמא יַ ַה ְרגֶ נּ ּו ַ ּבדֶּ ֶרך; וִ ַיד ְ ּבר ּו ֵא ָליו".
ַמאי לָ או ,דְּ ַמ ְתר ּו ֵ ּב ּיה ,דְּ ִאי ָק ֵטיל ּ ַ -בר ַק ְטלָ א הוּא!
לָ א.
ִּכ ְד ַּת ְנ ָיא:
"וִ ַיד ְ ּבר ּו ֵא ָליו  -דְּ ָב ִרים ָה ְראוּיִ ם לוֹ .
אוֹ ְמ ִרים לוֹ :
שה ְליָ דוֹ '.
' ַאל ִּתנְ ַהג בּ וֹ ִמנְ ַהג ׁשוֹ ְפ ֵכי דָּ ִמיםּ ִ ,ב ׁ ְש ָגגָ ה ָ ּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
הוּא ְמ ַד ֵ ּבר ַעל יְ ֵדי ַע ְצמוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ זֶ ה דְּ בַ ר ָהרוֹ צֵ ַח") 117דברים יט ,ד(.
שה".
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :ה ְר ֵ ּבה ׁ ְש ִליחוּת עוֹ ָ ׂ

ֶ ּ 115פן יִ ְרדּ ֹף גּ ֵֹאל ַהדָּ ם ַא ֲח ֵרי ָהר ֵֹצ ַח ִּכי יֵ ַחם לְ ָבבוֹ וְ ִה ּ ִשׂ יגוֹ ִּכי יִ ְר ֶ ּבה ַהדֶּ ֶר ְך וְ ִה ָּכה ּו נָ ֶפ ׁש וְ לוֹ ֵאין ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָמוֶ ת ִּכי ל ֹא שׂ ֹנֵ א הוּא לוֹ ִמ ְּתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם
 116כך במסורת הש"ס .בדפוס" :וְ הוּא ל ֹא שׂ וֹ נֵ א לוֹ ִמ ְּתמוֹ ל ׁ ִשלְ ׁשוֹ ם".
 117וְ זֶ ה דְּ ַבר ָהר ֵֹצ ַח ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה וָ ָחי ֲא ׁ ֶשר יַ ֶּכה ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הוּא ל ֹא שׂ נֵ א לוֹ ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .23י ,ב
ָא ַמר ָמר:
שה ְליָ דוֹ ".
" ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ָ ּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
דְּ ִאי ְ ּב ֵמזִ יד ּ ַ -בר ָ ּגלוּת הוּא?!
ִאין;
וְ ָהא ַּתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ימין ְל ָע ֵרי ִמ ְק ָלט,
ַ ּב ְּת ִח ָ ּלהֶ :א ָחד ׁשוֹ ֵגג ,וְ ֶא ָחד ֵמזִ ידַ ,מ ְקדִּ ִ
יאין אוֹ ָתם ִמ ׁ ּ ָשם:
ּו ֵבית דִּ ין ׁשוֹ ְל ִחין ו ְּמבִ ִ
יתה ֲ -ה ָרג ּוה ּו,
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ִמ ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר:
"וְ ׁ ָשלְ ח ּו זִ ְקנֵ י ִעירוֹ וְ לָ ְקח ּו אוֹ תוֹ ִמ ּׁ ָשם ,וְ נָ ְתנ ּו אוֹ תוֹ ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם וָ ֵמת") 118דברים יט ,יא-יב(.
ִמי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּ -פ ָטרוּה ּו,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר:
"וְ ִה ִ ּציל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהרוֹ צֵ ַח ִמ ַ ּיד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם") 119במדבר לה ,כה(.
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּייב ָ ּגלוּת ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ ִל ְמקוֹ מוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר:
"וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אוֹ תוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה" )במדבר לה ,כה(.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ּ
ֵמ ַע ְצ ָמן ֵהן גוֹ ִלין.
ִ ּכ ְסבו ִּרין ֵהןֶ :א ָחד ׁשוֹ ֵגג וְ ֶא ָחד ֵמזִ יד קוֹ ְלטוֹ ת;
וְ ֵהן ֵאינָ ן יוֹ ְד ִעיןֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג  -קוֹ ְלטוֹ ת,
ְ ּב ֵמזִ יד ֵ -אינָ ן קוֹ ְלטוֹ ת".

רש"י
פשיטא  -כיון דהוא גולה ודאי
בשוגג הרג דאי במזיד הרג וכי גולה
היה.
ה"ג  -דאי במזיד בר גלות הוא
בתמיהה.
בתחלה  -תחלת משפטן של
רוצחים ועיקרו זהו אחד שוגג
ואחד מזיד כו' ויליף טעמא מקרא
וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב לו
וקם עליו וגו' משמע אם הורגו
בכוונה ינוס וכתיב בתריה ושלחו
זקני עירו וגו'.
רבי אומר  -לא אמר הכתוב שיגלה
אלא הוא טועה וגולה ולימדך
הכתוב שיקחוהו משם ויהרגוהו.

 118יא וְ כִ י יִ ְהיֶ ה ִא ׁיש שׂ ֹנֵ א לְ ֵר ֵעה ּו וְ ָא ַרב לוֹ וְ ָקם ָעלָ יו וְ ִה ָּכה ּו נֶ ֶפ ׁש וָ ֵמת וְ נָ ס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל .יב וְ ׁ ָשלְ ח ּו זִ ְקנֵ י ִעירוֹ וְ לָ ְקח ּו אֹתוֹ ִמ ּׁ ָשם וְ נָ ְתנ ּו אֹתוֹ ְ ּביַ ד
גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וָ ֵמת
 119וְ ִה ִצּ יל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
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 .24י ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִעיר ׁ ֶשרו ָ ּּב ּה רוֹ צְ ִחים ֵ -אינ ָּה קוֹ לֶ ֶטת.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִד ֶ ּבר ְ ּב ָאזְ נֵ י זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהיא ֶאת דְּ ָב ָריו") 120יהושע כ ,ד(,
וְ לֹא ׁ ֶשהו ׁ ְּשו ּו דִּ בְ ֵר ֶיהן לִ ְדבָ ָריו.

רש"י
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 )דברים
כא( והוציאו אותו אל זקני עירו.

וַ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ִעיר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה זְ ֵק ִנים ֵ -אינ ָּה קוֹ לֶ ֶטת.
דְּ בָ ֵעינַן "זִ ְקנֵ י ָה ִעיר" )יהושע כ ,ד( ,וְ לֵ ָּיכא.
ִא ְּית ַמר:
ִעיר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה זְ ֵק ִנים -
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי:
ַחד אוֹ ֵמר :קוֹ לֶ ֶטת,
וְ ַחד אוֹ ֵמרֵ :אי ָנ ּה קוֹ לֶ ֶטת.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֵ " :אינ ָּה קוֹ לֶ ֶטת" -
ָ ּב ֵעינַן "זִ ְקנֵ י ָה ִעיר" ,וְ לֵ ָּיכא.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר :קוֹ לֶ ֶטת -
ִמצְ וָ ה ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ִעיר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה זְ ֵקנִ ים -
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי:
ַחד ֲא ַמרַ :נ ֲע ֶׂשה ָ ּב ּה ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה,
וְ ַחד ֲא ַמרֵ :אין ַנ ֲעשֶׂ ה ָ ּב ּה ֵ ּבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֵ " :אין נַ ֲעשֶׂ ה ָ ּב ּה ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה" -
ָ ּב ֵעינַן "זִ ְקנֵ י ִעירוֹ ") 121דברים כא ,יט( ,וְ לֵ ָּיכא.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמר :נַ ֲע ֶׂשה ָ ּב ּה ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה -
ִמצְ וָ ה ְ ּב ָעלְ ָמא.
וְ ִעיר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה זְ ֵקנִ ים -
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי:
ַחד ֲא ַמרְ :מבִ ָיאה ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה,
וְ ַחד ֲא ַמרֵ :אינ ָּה ְמבִ ָיאה ֶעגְ לָ ה ֲערוּפָ ה.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרֵ " :אינ ָּה ְמבִ ָיאה ֶעגְ לָ ה ֲערוּפָ ה" -
ָ ּב ֵעינַן "זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהיא") 122דברים כא ,ג( ,וְ לֵ ָּיכא.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרְ :מבִ ָיאה ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה -
ִמצְ וָ ה ְ ּב ָעלְ ָמא.

 120וְ נָ ס ֶאל ַא ַחת ֵמ ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה וְ ָע ַמד ּ ֶפ ַתח ׁ ַש ַער ָה ִעיר וְ ִד ֶ ּבר ְ ּב ָאזְ נֵ י זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהיא ֶאת דְּ ָב ָריו וְ ָא ְספ ּו אֹתוֹ ָה ִע ָירה ֲאלֵ ֶיהם וְ נָ ְתנ ּו לוֹ ָמקוֹ ם וְ יָ ׁ ַשב ִע ּ ָמם
 121וְ ָת ְפשׂ ּו בוֹ ָאבִ יו ְו ִא ּמוֹ וְ הוֹ ִציא ּו אֹתוֹ ֶאל זִ ְקנֵ י ִעירוֹ וְ ֶאל ׁ ַש ַער ְמקֹמוֹ
 122וְ ָהיָ ה ָה ִעיר ַה ְּקר ָֹבה ֶאל ֶה ָחלָ ל וְ לָ ְקח ּו זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהוא ֶעגְ לַ ת ָ ּב ָקר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֻע ַ ּבד ָ ּב ּה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָמ ׁ ְשכָ ה ְ ּבעֹל

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .25י ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
יא ,א ִמ ּ ְפ ֵני ַמה ֶּנ ֶא ְמ ָרה ּ ָפ ָר ׁ ַשת רוֹ צְ ִחים^ ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ַע ָּזה,
דִּ כְ ִתיב:
"וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע לֵ אמֹר,
דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר,
ְּתנ ּו לָ כֶ ם ֶאת ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ִּתי ֲאלֵ יכֶ ם ְ ּביַ ד מ ׁ ֶֹשה" )יהושע כ ,א-ב(?
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵהן ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה.
לְ ֵמ ְימ ָרא ,דְּ כָ ל 'דִּ יבּ וּר' לָ ׁשוֹ ן ָק ׁ ָשה?
ִאין.
ְּכ ִדכְ ִתיב" :דִּ ֶ ּבר ָה ִא ׁיש ֲאדוֹ נֵ י ָה ָא ֶרץ ִא ָּתנ ּו ָק ׁשוֹ ת") 123בראשית מב ,ל(.
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
""נִ ְד ְ ּבר ּו") 124מלאכי ג ,טז( -
ֵאין "נִ ְד ְ ּבר ּו" ֶא ָ ּלא ְל ׁשוֹ ן נַ ַחת;
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :יַ ְד ֵ ּבר ַע ּ ִמים ַּת ְח ֵּתינ ּו") 125תהילים מז ,ד("!

רש"י
בלשון עזה  -בכל יהושע כתיב
ויאמר ה' וכאן נאמר וידבר ה' אל
יהושע ודיבור לשון עז הוא.
מפני שהן של תורה  -אבל שאר
אמירות שאמר לא אמר דבר
לקיים מצוה הכתובה בתורה חוץ
מזו.
ידבר עמים  -ינהל עמים תחתינו.
מפני ששיהם  -שלא הפרישם
לאחר שחלקו מיד עד שנאמר לו
מפי הקב"ה.
פליגי בה  -בפירושא דהאי קרא
מה כתב יהושע בס"ת.
חד אמר שמנה פסוקים  -מוימת
שם משה עד סיפא וחד אמר
בפרשת ערי מקלט הוא אומר
שכתובה בספר יהושע.
למען תהיה תורת וגו'  -ורישיה
דקרא משתעי בתפילין ואיתקש
הכא תורה לתפילין.

'דִּ ֵ ּבר' לְ חוּד,
'יַ ְד ֵ ּבר' לְ חוּד.
)סימנ"י רבנ"ן מהמנ"י וספר"י(
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ָ ּבנָן:
ַחד אוֹ ֵמרִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ׁ ּ ִש ָיהם;
וְ ַחד אוֹ ֵמרִ :מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵהן ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה.
"וַ ִ ּיכְ ּתֹב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ַרת ֱאל ִֹהים") 126יהושע כד ,כו( -
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה:
ַחד אוֹ ֵמרְ ׁ :שמֹנָה ּ ְפסו ִּקים;
וְ ַחד אוֹ ֵמרָ :ע ֵרי ִמ ְקלָ ט.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרְ ׁ " :שמֹנָ ה ּ ְפסו ִּקים" -
ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיבּ ְ " :ב ֵס ֶפר ּתוֹ ַרת ֱאל ִֹהים" )יהושע כד ,כו(;
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרָ " :ע ֵרי ִמ ְקלָ ט" -
ַמאי " ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ַרת ֱאל ִֹהים"?
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
"וַ ִ ּיכְ ּתֹב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע" ְ ּב ִספְ רוֹ " ֶאת ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה"ַ ,ה ְּכתוּבִ ים " ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ַרת ֱאל ִֹהים".
ֵס ֶפר ׁ ֶש ְּתפָ רוֹ ְ ּבפִ ׁ ְש ָּתן -
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ַחד אוֹ ֵמרָּ :כ ׁ ֵשר,
וְ ַחד אוֹ ֵמרָ ּ :פסוּל.
לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרָ ּ " :פסוּל" -
דִּ כְ ִתיב" :לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָיך") 127שמות יג ,ט(,
 123דִּ ֶ ּבר ָה ִא ׁיש ֲאדֹנֵ י ָה ָא ֶרץ ִא ָּתנ ּו ָק ׁשוֹ ת וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתנ ּו ִּכ ְמ ַר ְ ּגלִ ים ֶאת ָה ָא ֶרץ
ָ 124אז נִ ְד ְ ּבר ּו יִ ְר ֵאי ה' ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו וַ ַ ּי ְק ׁ ֵשב ה' וַ ִ ּי ׁ ְש ָמע וַ ִ ּי ָּכ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָּכרוֹ ן לְ ָפנָ יו לְ יִ ְר ֵאי ה' וּלְ ח ׁ ְֹש ֵבי ׁ ְשמוֹ
 125יַ ְד ֵ ּבר ַע ּ ִמים ַּת ְח ֵּתינ ּו וּלְ ֻא ִּמים ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינ ּו
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ימ ָה ׁ ָשם ַּת ַחת ָה ַא ָלה ֲא ׁ ֶשר ְב ִמ ְקדַּ ׁש ה'
 126וַ ִ ּיכְ ּתֹב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ַרת ֱאל ִֹהים וַ ִי ַקח ֶא ֶבן ְגדוֹ לָ ה וַ יְ ִק ֶ
הוה ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם
 127וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אוֹ ת ַעל יָ ְד ָך וּלְ זִ ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָיך לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְ ּב ִפ ָיך ִּכי ְ ּביָ ד ֲחזָ ָקה הוֹ ִצ ֲא ָך יְ ָ ֹ
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וְ ִא ְּית ַק ׁש ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לִ ְת ִפ ִּילין:
ַמה ְּת ִפ ִּילין ֲ -הלָ כָ ה לְ מ ׁ ֶֹשה ִמ ּ ִסינַ י לְ תוֹ ְפ ָרן ְ ּבגִ ִידין,
ַאף כּ ֹל  -לְ תוֹ פְ ָרן ְ ּבגִ ִידין.
וְ ִא ָיד ְך?
ִּכי ִא ַּית ַ ּק ׁש  -לְ מו ָּּתר ְ ּב ִפ ָיך,
לְ ִהלְ כוֹ ָתיו  -לָ א ִא ַּית ַּק ׁש.
ֲא ַמר ַרב:
ָחזֵ ינַן לְ ה ּו לִ ְת ִפ ִּילין דְּ בֵ י ַח ִ ּב ִ ּ
יבי ,דִּ ְת ִפ ֵירי ְ ּבכִ ָּית ָנא.
וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.

רש"י
כי איתקש למותר בפיך  -דכתיב
בהאי קרא בפיך מן המותר בפיך
שאין נכתבין על עור בהמה טמאה.
להלכותיהן  -לדבר שאינו כתוב
בתורה ובתפילין גופייהו לא גמרינן
ליה אלא מהלכה למשה מסיני לא
ילפי' בהיקשא.
דבי חביבי  -דודי אחי אבא והוא
רבי חייא.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .26יא ,א
ִמ ְׁשנָה
ֶא ָחד ָמ ׁשו ַּח ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה,
וְ ֶא ָחד ַה ְּמרו ֶ ּּבה ִ ּב ְבגָ ִדים,
וְ ֶא ָחד ׁ ֶש ָע ַבר ִמ ְּמ ׁ ִשיחוּתוֹ -
ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַח.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ְמ ׁשו ַּח ִמ ְל ָח ָמה ַמ ֲחזִ יר ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַח.
יהן ׁ ֶשל כּ ֲֹהנִ ים ְמ ַס ְּפקוֹ ת ָל ֶהן ִמ ְחיָ ה וּכְ סוּת,
ְל ִפיכָ ְך ִא ּ
ימוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶש ָ ּימוּת ּו.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ּ ַפ ְ ּלל ּו ַעל ְ ּבנֵ ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
כּ
ּ
דַּ ֲא ַמר ְק ָרא" :וְ יָ ׁ ַשב ָב ּה ַעד מוֹ ת ַה ֹ ֵהן ַ ָ
וּכְ ִתיב " ִּכי ְב ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ יֵ ׁ ֵשב ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל") 129במדבר לה ,כח(,
וּכְ ִתיב "וְ ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל" )במדבר לה ,כח(.
ה ּגדוֹ ל") 128במדבר לה ,כה(,

וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?

רש"י
מתני'.
אחד כהן משוח בשמן המשחה -
הם כהנים גדולים שהיו עד
יאשיהו.
ואחד המרובה בבגדים  -הם
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.
ואחד שעבר ממשיחותו  -שאירע
פסול בכ"ג ושימש אחר תחתיו
וכשנתרפא כהן חזר לעבודתו ועבר
זה ממשיחותו.
מחזירין את הרוצח  -במיתתן כמו
שנאמר ואחרי מות הכהן הגדול
ישוב הרוצח.
משוח מלחמה  -כהן המשוח לומר
במלחמה צרכי המלחמה אל ירך
לבבכם וכל הענין )דברים כ(.
גמ'.
וישב בה עד מות הכהן הגדול  -הא
חד כי בעיר מקלטו ישב עד מות
הכהן הגדול הא תרי ואחרי מות
הכהן הגדול ישוב הרוצח הא
תלתא.

ְּכ ִתיב ְק ָרא ַא ֲח ִרינָא:
לָ ׁשוּב לָ ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ָא ֶרץ ַעד מוֹ ת ַ ֵ

הכּ ֹהן וגו') 130במדבר לה ,לב(.

וְ ִא ָיד ְך?
ִמדְּ לָ א ְּכ ִתיב ַ'ה ָ ּגדוֹ ל' ַ -חד ֵמ ָה ָנ ְך הוּא.

 128וְ ִה ִצּ יל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
ִּ 129כי ְב ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ יֵ ׁ ֵשב ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל וְ ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל יָ ׁשוּב ָהר ֵֹצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻח ָּזתוֹ
 130וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כ ֶֹפר לָ נוּס ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ לָ ׁשוּב לָ ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ָא ֶרץ ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .27יא ,א

יהן ׁ ֶשל כּ ֲֹהנִ ים ְמ ַס ְּפקוֹ ת ָל ֶהן ִמ ְחיָ ה ו ְּכסוּת,
" ְל ִפיכָ ְך ִא ּ
ימוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶש ָ ּימוּת ּו".
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ּ ַפ ְ ּלל ּו ַעל ְ ּבנֵ ֶ

ְיתי?!
ַט ְע ָמא  -דְּ לָ א ְמצַ לּ וָּ ,הא ְמצַ לּ ּו ַ -מי ֵ
וְ ָה ְּכ ִתיבַּ " :כ ִ ּצ ּפוֹ ר לָ נוּד ַּכדְּ רוֹ ר לָ עוּףֵּ ,כן ִקלְ לַ ת ִח ָּנם ל ֹאָ 131תבֹא" )משלי כו(!
ֲא ַמרַ 132ההוּא ָסבָ א:
ִמ ּ ִפ ְיר ֵק ּיה דְּ ָרבָ א ׁ ְש ִמ ַיע לִ י:
ׁ ֶש ָהיָה לָ ֶהן לְ בַ ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ַעל דּ וֹ ָרן ,וְ לֹא ִ ּב ְּק ׁשוּ.
וְ ִא ָּיכא דְּ ַמ ְת ֵני:
" ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַּפ ְ ּלל ּו ַעל ְ ּבנֵ ֶיהם ׁ ֶשלּ ֹא יָ מוּת ּו".
ְיתי?!
ַט ְע ָמא  -דִּ ְמצַ לּ וָּ ,הא לָ א ְמצַ לּ ּו ַ -מי ֵ
ַמאי ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֶמ ֱעבַ ד?!
ָהכָ א ָא ְמ ִרינַן' :טוֹ בִ ָ ּיה ָח ָטא ,וְ זִ יגוּד ִמ ּנְגִ יד?!'
'שכֶ ם ָנ ֵסיב ,ו ִּמבְ גָ ִאי ָ ּגזִ יר?!'
ָה ָתם ָא ְמ ֵריְ ׁ :
ֲא ַמרַ 132ההוּא ָסבָ א:
ִמ ּ ִפ ְיר ֵק ּיה דְּ ָרבָ א ׁ ְש ִמ ַיע לִ י:
ׁ ֶש ָהיָה לָ ֶהן לְ בַ ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ַעל דּ וֹ ָרן ,וְ לֹא ִ ּב ְּק ׁשוּ.
ִּכי ָהא דְּ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא,
דְּ ַאכְ לֵ ּיה ַא ְריָ א ְ ּב ִרחוּק ְּתלָ ָתא ּ ַפ ְר ֵסי ִמי ֵ ּנ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
יש ַּת ִעי ֵאלִ ָ ּיה ּו ַ ּב ֲה ֵד ּיה ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי.
וְ לָ א ִא ׁ ְ

 131בכתוב לפנינו :כתיב  -לא ,קרי  -לוֹ .
 132כך במסורת הש"ס .בדפוסֲ :א ַמר לֵ ּיה.

רש"י
שהיה להן לבקש רחמים על דורן -
הלכך לאו קללת חנם היא.
הכא אמרי  -בבבל אומרין משל זה
על אדם שלוקה בשביל סרחון של
אחרים.
טוביה חטא וזיגוד מנגיד  -משום
ההיא דאמרי' בערבי פסחים טוביה
חטא וזיגוד אסהיד ביה ביחידי
שלא היה עד שני בדבר ונגדי' רב
פפא לזיגוד א"ל טוביה חטא וזיגוד
מנגיד ומאז היתה למשל.
התם אמרי'  -בא"י אומרין משל
זה.
שכם נסיב מבגאי גזר  -שכם בן
חמור לקח את דינה בת יעקב
וההנאה שלו ושאר בני העיר שלא
נהנו מלו עצמן ונצטערו ,מבגאי שם
איש מבני העיר.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .28יא ,א
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ֲא ַמר ַרב:
ִקלְ לַ ת ָחכָ ם ֲ -אפִ ילּ ּו ְ ּב ִח ּנָם ִהיא ָ ּב ָאה.
ְמ ָנלָ ן? ֵ -מ ֲא ִחיתוֹ פֶ ל.
ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָּכ ָרה דָּ וִ ד ׁ ִש ִיתין,
יש ְט ָפא לְ ָעלְ ָמא.
ָקפָ א ְּתהוֹ ָמאּ ָ ,ב ָעא לְ ִמ ׁ ְ
יש ָדא ִ ּב ְתהוֹ ָמא דְּ לֵ יק ּו ַאדּ וּכְ ֵת ּיה?
ֲא ַמרַ :מה ּו לִ כְ ּתוֹ ב ׁ ֵשם ַא ַח ְס ּ ָפא ,ו ִּמ ׁ ְ
לֵ ָּיכא דַּ ֲא ַמר לֵ י ּה ִמ ִידי.
ֲא ַמרָּ :כל ַה ּיוֹ ֵד ַע דָּ בָ ר זֶ ה וְ ֵאינוֹ אוֹ ְמרוֹ ֵ -י ָחנֵק ִ ּבגְ רוֹ נוֹ !
נָ שָׂ א ֲא ִחיתוֹ פֶ ל ַקל וָ חוֹ ֶמר ְ ּב ַעצְ מוֹ .
ָא ַמר:
שוֹ ת ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין ִא ׁיש לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ,
ו ַּמה לַ ֲע ׂ
ָא ְמ ָרה ַה ּתוֹ ָרהְ ׁ :ש ִמי ׁ ֶש ִּנכְ ַּתב ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה י ִָּמ ֶחה ַעל ַה ַּמיִם;
לְ כָ ל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!
ֲא ַמר לֵ ּיהָ ׁ :ש ֵרי.
ָּכ ַתב ׁ ֵשם ַא ַח ְס ּ ָפאַ ׁ ,שדִּ י ַא ְּתהוֹ ָמאָ ,נ ַחת וְ ָקם ַאדּ וּכְ ֵת ּיה.
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ְּכ ִתיב:
ּ
ש ָתה ֲעצָ תוֹ ,
"וַ ֲא ִחיתוֹ ֶפל ָר ָאה ִכי ל ֹא נֶ ֶע ְ ׂ
וַ ַ ּי ֲחבוֹ ׁש ֶאת ַה ֲחמוֹ ר וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֵ ְך ֶאל ֵ ּביתוֹ ֶאלִ 133עירוֹ ,
וַ יְ ַצו ֶאל ֵ ּביתוֹ וַ ֵ ּי ָחנַ ק וַ ָ ּי ָמת וַ ִ ּי ָּק ֵבר ְ ּב ֶק ֶבר ָא ִביו" )שמואל ב' יז ,כג(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ִקלְ לַ ת ָחכָ ם ֲ -אפִ ילּ ּו ַעל ְּת ַנאי ִהיא ָ ּב ָאה.
ְמ ָנלָ ן? ֵ -מ ֵעלִ י.
134
דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה ֵעלִ י לִ ׁ ְשמו ֵּאל:
שה ְּל ָך ֱאל ִֹהים וְ כֹה יוֹ ִסיףִ ,אם ְּתכַ ֵחד ִמ ּ ֶמ ִּני דָּ ָבר") 135שמואל א' ג ,יז(.
"כּ ֹה יַ ֲע ֶ ׂ
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דִּ כְ ִתיב:
"וַ ַ ּי ֵ ּגד לוֹ ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ,וְ ל ֹא כִ ֵחד ִמ ּ ֶמנּ ּו") 136שמואל א' ג ,יח(,
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ יְּ 137,כ ִתיב" :וְ ל ֹא ָהלְ כ ּו ָבנָ יו ִ ּב ְד ָרכָ יו,
וַ ִ ּי ּט ּו ַא ֲח ֵרי ַה ָ ּב ַצע,
וַ ִ ּי ְקח ּו ׁש ַֹחד,
וַ ַ ּי ּט ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט" )שמואל א' ח ,ג(.

רש"י
שכרה דוד שיתין  -יסודות של בית
המקדש ובגמרת ירושלמי )סנהדרין
פ"י( מצינו תימוליוס של בית
המקדש והוא יסוד בלשון יוני.
קפא תהומא  -צף התהום בגמרת
ירושלמי )שם /סנהדרין פ"י(/
שמצא שם חרס שהגביה קולו
ואמר לו אל תטלני מכאן שאני
כבוש על התהום מיום מתן תורה
שרעדה כל הארץ ולא שמע דוד
לדבריו ונטלו.
מי שרי למכתב שם  -פן ימחקוהו
המים ועובר משום ואבדתם את
שמם )דברים יב( ולא תעשון כן וגו'
)שם(.
נשא אחיתופל כו'  -יש תימה בדבר
שהרי לא קנה דוד את הגורן
מארונה היבוסי עד מעשה דהסתה
שהיתה לאחר מיתת אחיתופל ג'
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.
ימחה על המים  -דכתיב בסוטה
)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.
אפי' על תנאי  -ולא נתקיים התנאי
אעפ"כ היא באה דהא קללה על
תנאי היתה אם תכחד ממני ולא
נתקיים שלא כיחד ואעפ"כ
נתקיימה הקללה דכתיב ולא הלכו
בניו בדרכיו וגו' וזו קללה קללו עלי
כה יעשה לך כמו שנעשה לי שאין
בני מהוגנין.

 133כך מתוקן בדפוסים ,על פי הכתוב .בדפוס :וְ ֶאל.
 134כך נוסף בדפוסים .בדפוס :בלי "עלי".
ֹאמר ָמה ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ֵאלֶ ָיך ַאל נָ א ְתכַ ֵחד ִמ ּ ֶמ ִּני כּ ֹה יַ ֲע ֶשׂ ה ְּל ָך ֱאל ִֹהים וְ כֹה יוֹ ִסיף ִאם ְּתכַ ֵחד ִמ ּ ֶמ ִּני דָּ ָבר ִמ ָּכל ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ֵאלֶ יךָ
 135וַ ּי ֶ
ּ
ּ
נּ
ּ
ּ
ּ
ֹאמר יְ הוָ ה הוּא ַהטוֹ ב ְב ֵעינָ ו יַ ֲע ֶשׂ ה
 136וַ ַ ּי ֶ ּגד לוֹ ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת ָכל ַהדְּ ָב ִרים וְ ל ֹא כִ ֵחד ִמ ֶמ ּו וַ י ַ
 137כך נוסף בדפוסים .בדפוס :בלי "ואפילו הכי".

72

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .29יא ,ב
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ֲא ַמר ַרב:
נִ ידּ וּי ַעל ְּתנַאי  -צָ ִר ְיך ֲהפָ ָרה.
ְמ ָנלָ ן?
ִמ ְ ּיהו ָּדה.
דִּ כְ ִתיבִ " :אם ל ֹא ֲהבִ יאוֹ ִתיו ֵאלֶ ָיך" וְ גוֹ ') 138בראשית מג ,ט(;
וַ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :יְ ִחי ְראו ֵּבן וְ ַאל יָ מוֹ ת וְ גוֹ ' וְ זֹאת לִ יהו ָּדה") 139דברים לג ,ו-ז(?
ָּכל אוֹ ָתן ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָה ׁ ֶש ָהי ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר,
ַעצְ מוֹ ָתיו ׁ ֶשל יְהו ָּדה ָהי ּו ְמגוּלְ ָ ּגלִ ין ָ ּב ָארוֹ ן,
ַעד ׁ ֶש ָע ַמד מ ׁ ֶֹשה וּבִ ֵ ּק ׁש ָעלָ יו ַר ֲח ִמים.
ָא ַמר לְ ָפנָיו:
" ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם!
ִמי ָ ּג ַרם לִ ְראוּבֵ ן ׁ ֶש ּיוֹ ֶדה?  -יְ הו ָּדה; וְ זֹאת לִ יהו ָּדה?! ׁ ְש ַמע ,ה' ,קוֹ ל יְ הו ָּדה!" )דברים לג ,ז(,
ָעאל ֶאיבְ ֵר ּיה לְ ׁ ָש ָפא.
לָ א ֲהוָ ה ָקא ְמ ַע ְ ּיילֵ י לֵ ּיה לִ ְמ ִתיבְ ָּתא דְּ ָר ִק ַיע;
 "וְ ֶאל ַע ּמוֹ ְּתבִ ֶיא ּנ ּו" )דברים לג ,ז(!יש ַקל ו ִּמ ְיט ָרח ִ ּב ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ַ ּב ֲה ֵדי ַר ָ ּבנָן;
לָ א ֲהוָ ה ָקא ָי ַדע לְ ִמ ׁ ְ
 "יָ ָדיו ַרב לוֹ " )דברים לג ,ז(!לָ א ֲהוָ ה ָי ַדע לְ פַ רו ֵּקי קו ׁ ְּשיָ א;
" -וְ ֵעזֶ ר ִמ ָ ּצ ָריו ִּת ְהיֶ ה" )דברים לג ,ז(!

רש"י
וחטאתי לך  -לשון נידוי הוא שיהא
מנודה לאביו.
מאי דכתיב יחי ראובן וגו' וזאת
ליהודה  -מה ראה לסמוך יהודה
לראובן ומה ראה להתחיל בברכת
יהודה בלשון וזאת ליהודה אלא
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
עצמותי מזה אתכם עם עצמותיכם.
על איבריה לשפא  -נכנסו עצמותיו
למקום חיבורם ששפו משם כמו
דשף מדוכתיה )חולין דף מב :נד(:
לשפא אישלויי"ש דורא.
למשקל ולמטרח  -לישא וליתן.
ידיו רב לו  -יהי בו כח לריב ריבו
לעצמו נגד חביריו.

אתי לְ ָך ָּכל ַה ָ ּי ִמים
ָ 138אנֹכִ י ֶא ֶע ְר ֶבנּ ּו ִמ ָ ּי ִדי ְּת ַב ְק ׁ ֶשנּ ּו ִאם ל ֹא ֲה ִביא ִֹתיו ֵאלֶ ָיך וְ ִה ַצּ גְ ִּתיו לְ ָפנֶ ָיך וְ ָח ָט ִ
ֹאמר ׁ ְש ַמע ה' קוֹ ל יְ הו ָּדה וְ ֶאל ַע ּמוֹ ְּת ִב ֶיאנּ ּו יָ ָדיו ָרב לוֹ וְ ֵעזֶ ר ִמ ָ ּצ ָריו ִּת ְהיֶ ה
 139ו יְ ִחי ְראו ֵּבן וְ ַאל יָ מֹת וִ ִיהי ְמ ָתיו ִמ ְס ּ ָפר) .ס( ז וְ זֹאת לִ יהו ָּדה וַ ּי ַ
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 .30יא ,ב
ִא ַ ּיב ְעיָ א לְ הוּ:
ְ ּב ִמ ַיתת כּ ו ָּּלן הוּא חוֹ זֵ ר,
אוֹ דִּ לְ ָמא ְ ּב ִמ ַיתת ֶא ָחד ֵמ ֶהן?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ ְ ּבלֹא כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ֵ -אינוֹ יוֹ ֵצא ִמ ׁ ּ ָשם ְלעוֹ ָלם".
וְ ִאם ִא ָיתא  -לֶ ְיהדַּ רּ ִ 140ב ְד ָהנָ ְך!
ִ ּב ְדלֵ ָּיכא.

יה.
 140כך ביעב"ץ .בדפוס :לֶ ְ
יהדַּ ר ּ ֵב ּ

רש"י
ליהדר בהנך  -במיתת מרובה
בבגדים או בשעבר ממשיחותו אלא
לאו ש"מ כולהו.
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 .31יא ,ב
ִמ ְׁשנָה
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנגְ ַמר דִּ ינוֹ ֵמת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ֲ -ה ֵרי זֶ ה ֵאינוֹ ּגוֹ ֶלה.
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ ֵמת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,ו ִּמ ּנ ּו ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ -
יתתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י.
חוֹ זֵ ר ְ ּב ִמ ָ

רש"י
מתני'.
ה"ז אינו גולה  -מפרש טעמא בגמ'
מק"ו.
חוזר במיתתו של שני  -יליף טעמא
בגמ'.
נגמר דינו בלא כ"ג  -שלא מינו
אחר תחתיו עד שנגמר דינו של זה
לגלות.

נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ ְ ּבלֹא כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל,
וְ ַההוֹ ֵרג כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל,
וְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָה ַרג -
ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ִמ ׁ ּ ָשם ְלעוֹ ָלם.
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא :לֹא ְל ֵעדוּת ִמ ְצוָ ה,
וְ לֹא ְל ֵעדוּת ָממוֹ ן,
וְ לֹא ְל ֵעדוּת נְ ָפ ׁשוֹ ת.
ש ָר ֵאל ְצ ִר ִיכים לוֹ ,
וַ ֲא ִפילּ ּו יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּכיוֹ ָאב ֶ ּבן ְצרוּיָ ה -
שר ְצ ָבא יִ ְ ׂ
וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ׂ
ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ִמ ׁ ּ ָשם ְלעוֹ ָלם.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :א ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה") 141במדבר לה ,כה( -
ׁ ָשם ְּת ֵהא דִּ ָירתוֹ ,
יתתוֹ ,
ׁ ָשם ְּת ֵהא ִמ ָ
ׁ ָשם ְּת ֵהא ְקבו ָּרתוֹ .
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ִעיר קוֹ ֶל ֶטתּ ָ ,כ ְך ְּתחו ָּמ ּה קוֹ ֵלט.
רוֹ ֵצ ַח ׁ ֶש ָ ּי ָצא חוּץ ַל ְּתחוּם ,ו ְּמ ָצאוֹ ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם -
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ִמ ְצוָ ה ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם,
ו ְּר ׁשוּת ְ ּביַ ד ָ ּכל ָא ָדם;
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
ְר ׁשוּת ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם,
וְ ָכל ָא ָדם ַח ָ ּייבִ יןָ 142ע ָליו.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ו ַּמה ִּמי ׁ ֶש ָ ּגלָ ה ְּכבָ ר ֵ -יצֵ א ַעכְ ׁ ָשיו,
ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּגלָ ה ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶשלּ ֹא יִגְ לֶ ה!
וְ ִדלְ ָמא:
ַהאי דְּ גָ לָ ה ִ -א ַּיכ ּ ַפר לֵ ּיה,
ַהאי דְּ לָ א ָ ּגלָ ה  -לָ א?
ִמ ִידי ָ ּגלוּת ָקא ְמכַ ּ ְפ ָרא?!
ִמ ַיתת כּ ֵֹהן הוּא דִּ ְמכַ ּ ְפ ָרא!

 141וְ ִה ִצּ יל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
 142כך בדפוס .גירסת הגר"אֵ :אין ַח ָ ּי ִיבין.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ

75

 .32יא ,ב
" ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ ֵמת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,ו ִּמ ּנ ּו ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו ,ו ְּל ַא ַחר ִמ ֵ ּכן נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ -
יתתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י".
חוֹ זֵ ר ְ ּב ִמ ָ
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?

רש"י
גמ'.
שנמשח בימיו  -משנעשה זה
רוצח.
מאי הוה ליה  -להאי כהן
למיעבד מאחר שעדיין לא היה
כ"ג כשהרג זה למה הוא נענש.

ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
דַּ ֲא ַמר ְק ָרא:
"וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ לֲ ,א ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּק ֶֹד ׁש") 143במדבר לה ,כה(.
וְ כִ י הוּא מוֹ ׁ ְשחוֹ ?!
ֶא ָּלא :זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַשח ְ ּבי ָָמיו.
ַמאי ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֶמ ֱעבַ ד?
ָהיָ ה לוֹ לְ בַ ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִ ּיגְ מוֹ ר דִּ ינוֹ לִ זְ כוּת,
וְ לֹא ִ ּב ֵּיק ׁש.

 143וְ ִה ִצּ יל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
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 .33יא ,ב
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
נַ ְק ִטינַן:
ִנגְ ַמר דִּ ינוֹ ו ֵּמת  -מוֹ לִ יכִ ין ֶאת ַעצְ מוֹ ָתיו לְ ׁ ָשם.
דִּ כְ ִתיב" :לָ ׁשוּב לָ ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ָא ֶרץ ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן") 144במדבר לה ,לב(;
וְ ֵאיזֶ ה ּו יְ ׁ ִשיבָ ה ׁ ֶש ִהיא ָ ּב ָא ֶרץ?
ָהוֵ י אוֹ ֵמר :זוֹ ְקבו ָּרה.
ָּת ָנא:
" ֵמת קוֹ ֶדם ׁ ֶש ֵּמת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל  -מוֹ ִל ִיכין ַע ְצמוֹ ָתיו ַעל ִק ְב ֵרי ֲאבוֹ ָתיו.
דִּ כְ ִתיב" :יָ ׁשוּב ָהרוֹ ֵצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲאח ּו ָּזתוֹ ") 145במדבר לה ,כח(;
ֵאיזֶ ה ּו יְ ׁ ִש ָיבה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ֶא ֶרץ ֲאח ּו ָּזתוֹ ?
ָהוֵ י אוֹ ֵמר :זוֹ ְקבו ָּרה".

 144וְ ל ֹא ִת ְקח ּו כ ֶֹפ ר לָ נוּס ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ לָ ׁשוּב לָ ׁ ֶש ֶבת ָ ּב ָא ֶרץ ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן
ִּ 145כי ְב ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ יֵ ׁ ֵשב ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל וְ ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל יָ ׁשוּב ָהר ֵֹצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻח ָּזתוֹ

רש"י
תנא מת  -רוצח בערי מקלט ומת
כ"ג אחר זמן.
לשבת בארץ  -בתוך הקרקע.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ

77

 .34יא ,ב
ִנגְ ַמר דִּ ינוֹ  ,וְ נ ֲַע ָׂשה כּ ֵֹהן ֶ ּבן ְ ּגרו ׁ ָּשה אוֹ ֶ ּבן ֲחלוּצָ ה -
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי יִצְ ָחק נַ ְפ ָחא:
ַחד אוֹ ֵמרֵ :מ ָתה ְּכה ּו ּנָה,
וְ ַחד אוֹ ֵמרּ ָ :ב ְטלָ ה ְּכה ּו ָ ּנה.
לֵ ָימאּ ִ ,ב ְפל ּו ְ ּג ָתא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָקא ִמ ּ ַיפלְ גֵ י?
דִּ ְתנַן:
" ָהיָ ה עוֹ ֵמד ו ַּמ ְק ִריב ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
וְ נוֹ ַדע ׁ ֶשהוּא ֶ ּבן ְ ּגרו ׁ ָּשה אוֹ ֶ ּבן ֲחלו ָּצה -
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ּ
ָ ּכל ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְק ִריב ְ -פסו ִּלין;
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַמ ְכ ׁ ִשיר) .תרומות ח ,א(.
ַמאן דַּ ֲא ַמרֵ " :מ ָתה" ְּ -כ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
ו ַּמאן דַּ ֲא ַמרּ ָ " :ב ְטלָ ה" ְּ -כ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
יב ,א ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י.
יבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ַ -א ִּל ָ ּ
ַמאן דַּ ֲא ַמרֵ " :מ ָתה" ְּ -כ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
ו ַּמאן דַּ ֲא ַמרּ ָ " :ב ְטלָ ה" -
ַעד ָּכאן לָ א ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָה ָתם,
146
דִּ כְ ִתיבּ ָ " :ב ֵר ְך ה' ֵחילוֹ  ,וּפוֹ ַעל יָ ָדיו ִּת ְרצֶ ה" )דברים לג ,יא( -
ֲאפִ ילּ ּו ֲחלָ לִ ין ׁ ֶשבּ וֹ ;
ֲאבָ ל ָהכָ א ֲ -א ִפילּ ּו ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע מוֹ ֶדה.

146

ָ ּב ֵר ְך ה' ֵחילוֹ ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה ְמ ַחץ ָמ ְתנַ יִ ם ָק ָמיו ו ְּמ ַשׂ נְ ָאיו ִמן יְ קוּמוּן

רש"י
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.
אליבא דרבי אליעזר כ"ע לא פליגי
 כלומר מאן דאמר מתה ודאיכרבי 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
בטלה כרבי אליעזר ולא כרבי
יהושע דאליבא דרבי יהושע איכא
למימר דפליגי.
פועל ידיו תרצה  -עבודותיו
כשירות אבל לענין שאר דבריו אינו
כהן.
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"נִ גְ ַמר דִּ ינוֹ ...
ש ָר ֵאל ְ ּכיוֹ ָאב ֶ ּבן ְצרוּיָ ה ֵ -אינוֹ יוֹ ֵצא ִמ ׁ ּ ָשם ְלעוֹ ָלם".
שר ְצ ָבא יִ ְ ׂ
וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ׂ
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ֲא ַמר ַרב:
ׁ ְש ֵּתי ָט ֻע ּיוֹ ת ָט ָעה יוֹ ָאב ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ָ ּינָ ס יוֹ ָאב ֶאל א ֶֹהל ה' ,וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ְ ּב ַק ְרנוֹ ת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח") 147מלכים א' ב ,כח(:
ָט ָעה ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ קוֹ לֵ ט ֶא ָּלא ַ ּגגּוֹ  ,וְ הוּא ָּ -ת ַפס ְ ּב ַק ְרנוֹ ָתיו;
ָט ָעה ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ קוֹ לֵ ט ֶא ָּלא ִמזְ ַ ּבח ֵ ּבית עוֹ לָ ִמים ,וְ הוּא ָּ -ת ַפס ִמזְ ֵ ּב ַח ׁ ֶשל ׁ ִשילֹה.
ַא ַ ּביֵי אוֹ ֵמר:
ְ ּב ָהא ִנַמי ִמ ְיט ָעא ָט ָעה:
ָט ָעה ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ קוֹ לֵ ט ֶא ָּלא כּ ֵֹהן וַ ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ָידוֹ  ,וְ הוּא  -זָ ר ָהיָה.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ׁ ָשל ֹׁש ָט ֻע ּיוֹ ת ָע ִתיד ָׂשרוֹ ׁ ֶשל רוֹ ִמי לִ ְטעוֹ ת.
דִּ כְ ִתיבִ " :מי זֶ ה ָ ּבא ֵמ ֱאדוֹ םֲ ,חמוּץ ְ ּבגָ ִדים ִמ ָ ּב ְצ ָרה") 148ישעיהו סג ,א(:
טוֹ ֶעה ֶ ׁ -ש ֵאינ ָּה קוֹ לֶ ֶטת ֶא ָּלא ֶ ּבצֶ ר ,וְ הוּא ּ -גוֹ לֶ ה לְ בָ צְ ָרה;
טוֹ ֶעה ֶ ׁ -ש ֵאינ ָּה קוֹ לֶ ֶטת ֶא ָּלא ׁשוֹ גֵ ג ,וְ הוּא ֵ -מזִ יד ָה ָיה;
טוֹ ֶעה ֶ ׁ -ש ֵאינ ָּה קוֹ לֶ ֶטת ֶא ָּלא ָא ָדם ,וְ הוּא ַ -מלְ ָא ְך הוּא.

רש"י
טעה יואב  -בדרשא דמעם מזבחי
תקחנו ולא מעל מזבחי וכסבור
דהיינו מעל מזבחי.
מזבח בית עולמים  -דכתיב מזבחי
המיוחד לי.
ה"ג  -והוא תפס במזבח של במה
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
אמרינן )זבחים קי"ח( יום שמת בו
עלי נאמר בו ויטוש משכן שילה[+
שרו של רומי  -סמאל שיברח
לבצרה שבתחלה יפרע ממנו כשיגיע
הקץ להחרב כדכתיב )ישעיהו כד(
יפקוד ה' על צבא המרום במרום
ואחר כך על מלכי האדמה על
האדמה.
חמוץ בגדים  -מדמו של סמאל ואף
על פי שאין המלאכים בשר ודם
כתב בו הכתוב כעין הריגת האדם
לשבר את האזן מה שהיא יכולה
לשמוע.
לא נתנו לקבורה  -ללוים שהן
שלהם.

ֲא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט  -לֹא נ ְִּתנ ּו לִ ְקבו ָּרה.
דִּ כְ ִתיב" :ו ִּמגְ ְר ׁ ֵש ֶיהם יִ ְהי ּו לִ בְ ֶה ְמ ָּתם וְ לִ ְרכ ּו ׁ ָשם וּלְ כֹל ַח ָ ּי ָתם" )במדבר לה ,ג( -
לְ ַח ִ ּיים נִ ְּתנוּ ,וְ לֹא לִ ְקבו ָּרה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָ ָ

" ׁש ּמה") 149במדבר לה ,כה( -

ׁ ָשם ְּת ֵהא דִּ ָירתוֹ ,
יתתוֹ ,
ׁ ָשם ְּת ֵהא ִמ ָ
ׁ ָשם ְּת ֵהא ְקבו ָּרתוֹ "!

רוֹ צֵ ַח ׁ ָשא ֵני,
דְּ גָ לֵ י ֵ ּב ּיה ַר ֲח ָמנָ א.

 147וְ ַה ּׁ ְש ֻמ ָעה ָ ּב ָאה ַעד יוֹ ָאב ִּכי יוֹ ָאב נָ ָטה ַא ֲח ֵרי ֲאדֹנִ ָ ּיה וְ ַא ֲח ֵרי ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ל ֹא נָ ָטה וַ ָ ּינָ ס יוֹ ָאב ֶאל א ֶֹהל ה' וַ ַ ּי ֲחזֵ ק ְ ּב ַק ְרנוֹ ת ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח
ִ 148מי זֶ ה ָ ּבא ֵמ ֱאדוֹ ם ֲחמוּץ ְ ּבגָ ִדים ִמ ָ ּב ְצ ָרה זֶ ה ָהדוּר ִ ּבלְ ב ּו ׁשוֹ צ ֶֹעה ְ ּברֹב כּ ֹחוֹ ֲאנִ י ְמ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְצ ָד ָקה ַרב לְ הוֹ ׁ ִש ַיע
 149וְ ִה ִצּ יל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ

" ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ִעיר קוֹ ֶל ֶטתּ ָ ,כ ְך ְּתחו ָּמ ּה קוֹ ֵלט".
ו ְּר ִמי ְנהוּ:
""וְ יָ ׁ ַשב ָ

ּב ּה") 150במדבר לה ,כה( ּ -ב ּה
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ָ וְ לֹא ִ ּב ְתחו ָּמ ּה"!

ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן  -לִ ְקלוֹ ט,
ָּכאן לָ דוּר.

רש"י
תיפוק ליה  -דאין בונין בית במגרש
דא"כ הוה ליה מגרש עיר.
אין עושין  -שדה של לוים.
מגרש  -שנתנו ללוים אלפים אמה
סביב העיר כדכתיב )במדבר לה(
ומדותם מחוץ לעיר וכתיב מקיר
העיר וחוצה אלף אמה וגו' הא
כיצד אלף אמה מגרש שאין בו לא
בית ולא שדה והשאר שדות
וכרמים.
למחילות  -תחת הקרקע שאין
אוכלות במגרש כלום מלמעלה ואי
לאו דכתיב בה ולא בתחומה הייתי
אומר ידור בתחומה במערה.

לָ דוּר?!
ֵּתי ּפוּק לֵ ּיה,
ש ֶדה,
ש ֶדה ִמגְ ָר ׁש ,וְ לֹא ִמגְ ָר ׁש ָ ׂ
שין ָ ׂ
"דְּ ֵאין עוֹ ִ ׂ
לֹא ִמגְ ָר ׁש ִעיר ,וְ לֹא ִעיר ִמגְ ָר ׁש" )ערכין לג!(:
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לֹא נִ צְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לִ ְמ ִחילּ וֹ ת.

 150וְ ִה ִצּ יל ּו ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמ ַ ּיד גּ ֵֹאל ַהדָּ ם וְ ֵה ׁ ִשיב ּו אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר נָ ס ׁ ָש ּ ָמה וְ יָ ׁ ַשב ָ ּב ּה ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל ֲא ׁ ֶשר ָמ ׁ ַשח אֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן
ַה ּק ֶֹד ׁש
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 .37יב ,א
"רוֹ ֵצ ַח ׁ ֶש ָ ּי ָצא חוּץ ַל ְּתחוּם ,ו ְּמ ָצאוֹ ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם -
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ִמ ְצוָ ה ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם,
ו ְּר ׁשוּת ְ ּביַ ד ָ ּכל ָא ָדם;
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
ְר ׁשוּת ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם,
וְ ָכל ָא ָדם ַח ָ ּייבִ יןָ 151ע ָליו".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ ָר ַצח ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ֶאת ָהרוֹ צֵ ַ
ִמ ְצוָ ה ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם;
ֵאין ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ְ -ר ׁשוּת ְ ּביַ ד ָ ּכל ָא ָדם;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי.
ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
ְר ׁשוּת ְ ּביַ ד ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם,
וְ ָכל ָא ָדם ַח ָ ּייבִ יןָ 142ע ָליו".

ח") 152במדבר לה ,כז( -

ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י?
ִמי ְּכ ִתיב'ִ :אם ָרצַ ח'?!
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
ִמי ְּכ ִתיבִ ' :י ְרצַ ח'?!
ֲא ַמר ָמר זו ְּט ָרא ַ ּבר טוֹ בִ ּיָה ֲא ַמר ַרב:
רוֹ צֵ ַח ׁ ֶש ָ ּיצָ א חוּץ לַ ְּתחוּם ,ו ְּמצָ אוֹ גּוֹ ֵאל ַהדָּ ם וַ ֲה ָרגוֹ  -נ ֱֶה ָרג ָעלָ יו.
ְּכ ַמאן?
לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י,
וְ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א!
הוּא דַּ ֲא ַמרִּ ,כי ַהאי ַּת ָּנא:
דְּ ַתנְ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
" ַעד ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לַ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט") 153במדבר לה ,יב( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָר ַצח ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַח" )במדבר לה(  -יָ כוֹ ל ִמ ָ ּיד?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :עד ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט"".
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א -
ַהאי " ַעד ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט"ַ ,מאי דָּ ְר ׁ ֵשי ֵ ּב ּיה?
ַההוּאִ ,מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַּתנְ ָיא:
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַסנְ ֶה ְד ִרין ׁ ֶש ָרא ּו ֶא ָחד ׁ ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,
יתין אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲעמוֹ ד ְ ּב ֵבית דִּ ין ַא ֵחר?
ׁ ֶש ֵאין ְמ ִמ ִ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :עד ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט" ַ -עד ׁ ֶש ַ ּי ֲעמוֹ ד ְ ּב ֵבית דִּ ין ַא ֵחר".

 151כך בדפוס .גירסת הגר"אֵ :אין ַח ָ ּי ִיבין.
גּ
 152ו ָּמ ָצא אֹתוֹ גּ ֵֹאל ַהדָּ ם ִמחוּץ לִ גְ בוּל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ וְ ָר ַצח ֵֹאל ַהדָּ ם ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ֵאין לוֹ דָּ ם
 153וְ ָהי ּו לָ כֶ ם ֶה ָע ִרים לְ ִמ ְקלָ ט ִמגּ ֵֹאל וְ ל ֹא יָ מוּת ָהר ֵֹצ ַח ַעד ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט

רש"י
ורצח  -איכא לפרושי לשון ציווי
כמו )שמות לו( ועשה בצלאל
ואהליאב ואיכא לפרושי לשון
רשות כמו ועשה ה' להם וגו'
)דברים לא(.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .38יב ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ִאם 154יָ צֹא יֵ ֵצא ָהרוֹ ֵצ ַח") 155במדבר לה ,כו( -
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵמזִ ידּ ְ ,ב ׁשוֹ גֵ ג ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :אם יָ צֹא יֵ צֵ א"ִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם".
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
" ְ ּב ֵמזִ יד  -נֶ ֱה ָרג,
ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ּ -גוֹ ֶלה"!
156

לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ְּ -כ ַמאן דַּ ֲא ַמרָ :א ְמ ִרינַן 'דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה ִּכלְ ׁשוֹ ן ְ ּב ֵני ָא ָדם';
ָהא ְּ -כ ַמאן דַּ ֲא ַמר :לָ א ָא ְמ ִרינַן 'דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה ִּכלְ ׁשוֹ ן ְ ּבנֵי ָא ָדם'.
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְּכ ַמאן דַּ ֲא ַמר" :דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה ִּכלְ ׁשוֹ ן ְ ּב ֵני ָא ָדם".
ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא סוֹ פוֹ ָחמוּר ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ -
ּ
ַמה ְּת ִח ָּלתוֹ ּ ְ -ב ֵמזִ יד נ ֱֶה ָרגּ ְ ,ב ׁשוֹ גֵ ג גוֹ לֶ ה;
ַאף סוֹ פוֹ ּ ְ -ב ֵמזִ יד נ ֱֶה ָרגּ ְ ,ב ׁשוֹ גֵ ג גּוֹ לֶ ה.

 154בפסוק כתוב :וְ ִאם.

 155וְ ִאם יָ צֹא יֵ צֵ א ָהרֹצֵ ַח ֶאת ְ ּגבוּל ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה
 156כך במסורת הש"ס ובגר"א .בדפוס :וְ ַההוֹ ְרגוֹ ְ ּב ֵמזִ יד.

רש"י
סופו חמור מתחלתו  -סופו צאתו
חוץ לתחום תחלתו הרציחה.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .39יב ,א
ָּת ֵני ֲח ָדא:
שה לוֹ ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם".
" ָאב ׁ ֶש ָה ַרג ּ ְ -בנוֹ נַ ֲע ֶ ׂ
וְ ַתנְ ָיא ִא ָיד ְך:
שה לוֹ ּגוֹ ֵאל ַהדָּ ם"!
" ֵאין ְ ּבנוֹ נַ ֲע ֶ ׂ
לֵ ָימא:
ָהא ַ -ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י,
וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?!
ֵ ּבין לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרִ " :מצְ וָ ה",
ֵ ּבין לְ ַמאן דַּ ֲא ַמרְ " :ר ׁשוּת" ִ -מי ׁ ָש ֵרי?!
וְ ָה ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ,וְ כֵ ן ָּת ָנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
יח ְל ָאבִ יו ְל ַהכּ וֹ תוֹ ו ְּל ִק ְל ָלתוֹ ,
" ַלכּ ֹל ֵאין ַה ֵ ּבן נַ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ָש ִל ַ
חוּץ ִמ ֵּמ ִסית,
158
157
ּ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה" :ל ֹא ַת ְחמוֹ ל וְ ל ֹא ְתכַ ֶסה ָעלָ יו" )דברים יג ,ט("!
ֶא ָּלא,
לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ּ ִ -בבְ נוֹ ,
וְ ָהא ּ ְ -בבֶ ן ְ ּבנוֹ .

 157כתוב בתורה :וְ ל ֹא.
ֹאבה לוֹ וְ ל ֹא ִת ׁ ְש ַמע ֵאלָ יו וְ ל ֹא ָתחוֹ ס ֵעינְ ָך ָעלָ יו וְ ל ֹא ַת ְחמֹל וְ ל ֹא ְתכַ ֶּסה ָעלָ יו
 158ל ֹא ת ֶ

רש"י
אב שהרג את הבן  -בנו השני נעשה
גואל הדם של אחיו והורג את אביו.
הא דתניא נעשה  -רבי יוסי הגלילי
היא דאמר מצוה לגואל הדם.
לכל אין הבן נעשה וכו'  -לכל
עבירות שבתורה אין הבן נעשה
שליח ב"ד על אביו לא להלקותו
ולא לנדותו חוץ ממסית.
ה"ג אלא לא קשיא הא בבנו הא
בבן בנו  -הא דתניא אין בנו נעשה
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.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .40יב ,א
ִמ ְׁשנָה

ִא ָילן ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵמד ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּם ,וְ נוֹ פוֹ נוֹ ֶטה חוּץ ַל ְּתחוּם,
אוֹ עוֹ ֵמד חוּץ ַל ְּתחוּם ,וְ נוֹ פוֹ נוֹ ֶטה ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּם -
ַהכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַהנּ וֹ ף.

יב ,ב

רש"י
מתני'.
הכל הולך אחר הנוף  -אפי' הוא בעיקרו שבתוך
התחום הרי הוא כיוצא חוץ לתחום ואם עיקרו
חוץ לתחום ונופו בתוך התחום אף העיקר קולט.

גמ'.
אילן שהוא עומד בפנים  -בירושלים ולענין
אכילת מעשר שני בירושלים היא שנויה.
מכנגד החומה וכו'  -אלמא לא נופו שדינן בתר
ְ ּג ָמ ָרא
עיקר ולא עיקר בתר נוף.
בחומה תלה רחמנא  -דכתיב )דברים יב( לפני ה'
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
אלהיך תאכלנו.
159
" ִא ָילן ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵמד ִ ּב ְפנִ ים וְ נוֹ ֶטה ַלחוּץ,
בדירה תלה רחמנא  -דכתיב )במדבר לה( כי בעיר
מקלטו ישב ונופו ראוי לדירה יותר מעיקרו.
אוֹ עוֹ ֵמד ַ ּבחוּץ וְ נוֹ ֶטה ִל ְפנִ ים:
בירושלים  -לענין מעשר הלך אחר הנוף.
,
ים
ִמ ְ ּכנֶ גֶ ד ַהחוֹ ָמה וְ ִל ְפנִ ים ּ ְ -כ ִל ְפ
נִ
רבי יהודה  -לענין מעשר אמרה למילתיה.
ִמ ְ ּכנֶ גֶ ד ַהחוֹ ָמה וְ ַלחוּץ ּ ְ -כ ַלחוּץ"!
הלך אחר פתחה  -כולה בפנים ופתוחה לחוץ
כלחוץ כולה בחוץ ופתוחה לפנים כלפנים.
באילן הלך אחר נופו  -ומתניתין דהכא וברייתא
ַמ ֲע ֵׂשר ַא ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ָקא ָר ֵמית?!
רבי יהודה ומתני' דאילן שהוא עומד בפנים כו'
ַמ ֲע ֵׂשר ּ ַ -בחוֹ ָמה ָּתלָ ה ַר ֲח ָמנָ א;
רבנן ושינויא קמא ליתא.
אימור דשמעת ליה כו'  -כלומר היכי בעית
א:
ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ּ ְ -ב ִד ָירה ָּתלָ ה ַר ֲח ָמ
נָ
לאוקמא להא דתניא בירושלים הלך אחר הנוף
ְ ּבנוֹ פוֹ ִ -מ ְּת ַדר לֵ ּיה,
כו' כר' יהודה הניחא אי תנא בה חדא בירושלים
הלך אחר הנוף ולא תנא בה בערי מקלט הלך
ְ ּב ִע ָ ּיקרוֹ  -לָ א ִמ ְּת ַדר לֵ ּיה.
אחר הנוף מצית מוקמת לה כרבי יהודה אבל
השתא מאן ציית לך אימור דשמעת ליה לרבי
וְ ָר ֵמי ַמ ֲע ֵׂשר ַא ַּמ ֲע ֵׂשר.
יהודה גבי מעשר באילן הלך אחר הנוף משום
דאיכא למימר לחומרא בין עיקרו בפנים ונופו
דִּ ְתנַן:160
בחוץ בין עיקרו בחוץ ונופו בפנים דגבי מעשר
" ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ַ -ה ֵ ּל ְך ַא ַחר ַהנּוֹ ף,
איכא בין בפנים בין בחוץ חדא לחומרא וחדא
ְ ּב ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ַ -ה ֵ ּל ְך ַא ַחר ַהנּוֹ ף" )מעשרות ג ,י(!
לקולא חומר בפנים מבחוץ שבחוץ יכול לפדותו
ובפנים אינו יכול לפדותו דקלטי ליה מחיצות
וחומר בחוץ מבפנים שאינו נאכל בחוץ בלא
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
פדייה ובפנים אוכלו בלא פדייה ואיכא למימר כי
לָ א ַק ׁ ְש ָיאָ :הא ַ -ר ִ ּבי יְהו ָּדה,
אמר רבי יהודה הלך אחר הנוף לחומרא אמרה
כדמפרש ואזיל.
וְ ָהא ַ -ר ָ ּבנָ ן.
עיקרו בחוץ ונופו בפנים כו'  -הלך אחר הנוף
לענין פדייה.
עיקרו בפנים ונופו לחוץ  -הלך אחר הנוף לענין
דְּ ַתנְ ָיא:
אכילה דמישדי עיקרו בתר נופו ואסור לאוכלו
:
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בעיקרו אא"כ פדאו מקודם שנכנס.
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ִ ּב ְמ ָע ָ
אלא בערי מקלט  -על כרחך עיקרו בפנים ונופו
ְ
לחוץ לא משכחת לה אלא לקולא.
ְ ּב ִא ָילן  -הוֹ ֵלך ַא ַחר נוֹ פוֹ ".
אמר רבא בעיקרו כולי עלמא לא פליגי כו' -
לעולם כדקא משנינן הא רבי יהודה והא רבנן
ֵאימוּר דְּ ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּג ֵ ּבי ַמ ֲעשֵׂ ר  -לְ חו ְּמ ָרא:
דלרבנן לא שדינן לא נוף בתר עיקרו ולא עיקרו
בתר נוף לא במעשר ולא בערי מקלט כדקתני
ִע ָ ּיקרוֹ ַ ּבחוּץ וְ נוֹ פוֹ ִ ּבפְ ִנים -
קמייתא מכנגד החומה ולפנים כלפנים ורבי
ּ
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ִּכי ֵהיכִ י דִּ בְ נוֹ פוֹ לָ א ָמצֵ י ּ ָפ ִ
ִ
ָ
צֵ
ָ
לָ
ִ
ָ
יהודה פליג ואמר שדי עיקרו בתר נופו ודקאמרת
דלמא לחומרא קאמר אנן נמי לחומרא אמרינן
ִע ָ ּיקרוֹ ִמ ִ ּבפְ ִנים וְ נוֹ פוֹ ִמ ַ ּבחוּץ -
לה לענין מעשר כדאמרן ולענין מקלט היכא
ִּכי ֵהיכִ י דִּ בְ נוֹ פוֹ לָ א ָמצֵ י ָאכֵ יל ְ ּבלֹא ּ ְפ ִד ָ ּייהּ ְ ,ב ִע ָ ּיקרוֹ ִנַמי לָ א ָמצֵ י ָאכֵ יל ְ ּבלֹא ּ ְפ ִד ָ ּייה.
דעיקרו בחוץ ונופו בפנים דחומרא הוא שדי
ֶא ָּלא ַ ּג ֵ ּבי ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט:
עיקרו בתר נופו ואם רוצח בעיקרו לא מצי קטיל
ליה והיכא דעיקרו בפנים ונופו בחוץ דקאמר בה
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִע ָ ּיקרוֹ ַ ּבחוּץ וְ נוֹ פוֹ ִ ּבפְ נִים –
רבי יהודה הלך אחר הנוף לאו למישדי עיקרו
ִּכי ֵהיכִ י דִּ בְ נוֹ פוֹ לָ א ָמצֵ י ָק ֵטיל לֵ ּיהּ ְ ,ב ִע ָּיקרוֹ נ ִַמי לָ א ָמצֵ י ָק ֵטיל לֵ ּיה;
בתר נופו ולמימר דכי היכי בנופו מצי קטיל ליה
בעיקרו נמי מצי קטיל קאמר דבעיקרו שבפנים
ֶא ָּלא ִע ָ ּיקרוֹ ִ ּבפְ נִ ים וְ נוֹ פוֹ ַ ּבחוּץ -
כולי עלמא לא פליגי דלא מצי קטיל והיכא דקאי
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ִּכי ֵהיכִ י דִּ בְ נוֹ פוֹ ָמצֵ י ָק ֵטיל לֵ ּיהָ ִ ְ ,
רוצח בנופו שבחוץ ויכול גואל הדם לעמוד חוץ
לתחום ולהורגו בחצים ובצרורות כולי עלמא לא
פליגי דמצי קטיל דלכולי עלמא נוף בתר עיקר לא
ֲא ַמר ָרבָ א:
שדינן כי פליגי דקאמר ר' יהודה הלך אחר הנוף
ּ
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ְ ּב ִע ָ ּיקרוֹ  -דְּ
למהוי עיקרו דרגא לנופו שיכנס גואל הדם בתוך
ָק ֵאי ְ ּבנוֹ פוֹ  ,וְ ָיכוֹ ל לְ הוֹ ְרגוֹ ְ ּב ִח ִ ּצים וּבִ צְ רוֹ רוֹ ת  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ,דְּ ָמצֵ י ָק ֵטיל לֵ ּ
יה; התחום ויעלה דרך העיקר ויהרגנו בנופו קאמר
וכי הך קולא אית ליה לר' יהודה דהא לאו עיקר
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ יּ ִ ,ב ְמ ַה ֵ ּוי ִע ָ ּיקרוֹ דַּ ְר ָ ּגא לְ נוֹ פוֹ :
שדי בתר נוף אלא כל חד כדקאי.
ָמר ָסבַ ר ָ -הוֵ י ִע ָ ּיקרוֹ דַּ ְר ָ ּגא לְ נוֹ פוֹ ,
רב אשי אמר מאי אחר הנוף  -דקאמר מתני'
דהכא וכן ברייתא בערי מקלט אף אחר הנוף
ו ָּמר ָסבַ ר  -לָ א ָהוֵ י ִע ָּיקרוֹ דַּ ְר ָ ּגא לְ נוֹ פוֹ .
ורבי יהודה היא וכולהו לחומרא ולענין מעשר
כדשנינן ולענין מקלט אף אחר הנוף קאמר
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
דהיכא דעיקרו בחוץ ונופו בפנים שדי עיקרו בתר
נופו לחומרא ולא תימא כדקאי קאי אבל היכא
ַמאי " ַא ַחר ַהנּוֹ ף"? ַאף ַא ַחר ַהנּוֹ ף.
דעיקרו בפנים ונופו בחוץ שדי נופו בתר עיקרו
ולא מצי קטיל בנופו ומשום דבכולי גְּ מָ ָרא שדינן
נוף בתר עיקר אצטריך הכא למימר דלענין מקלט
 159כך בגר"א ובמסורת הש"ס .בדפוסּ ְ :בתוֹ ְך ַה ּ ְפנִ ים.
זמנין דשדינן עיקר בתר נוף לחומרא.
 160כך במסורת הש"ס .בדפוס :דְּ ַתנְ יָ א.
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 .41יב ,ב
ִמ ְׁשנָה
ָה ַרג ְ ּבאוֹ ָת ּה ָה ִעיר -
ּגוֹ ֶלה ִמ ׁ ּ ְשכוּנָ ה ִל ׁ ְשכוּנָ ה.
ו ֶּבן ֵלוִ י ּ -גוֹ ֶלה ֵמ ִעיר ְל ִעיר.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ָ
""וְ ַשׂ ְמ ִּתי לְ ך ָמקוֹ ם" וְ
ש ְמ ִּתי לְ ָך" ּ ְ -ב ַח ֶ ּי ָ
יך;
"וְ ַ ׂ
" ָמקוֹ ם" ִ -מ ְּמקוֹ ְמ ָך;
ש ָר ֵאל ַמגְ ִלין ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר.
" ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָהי ּו יִ ְ ׂ
ְל ֵהיכָ ן ַמ ְג ִלין?
ְל ַמ ֲחנֵ ה ְלוִ ָ ּיה.
ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו:
ֶ ּבן ֵלוִ י ׁ ֶש ָה ַרג ּ -גוֹ ֶלה ִמ ּ ֶפ ֶל ְך ְל ֶפ ֶלךְ,
וְ ִאם ָ ּג ָלה ְל ִפ ְלכּ וֹ ִ ּ -פ ְלכּ וֹ קוֹ ְלטוֹ ".
גוֹ ') 161שמות כא ,יג( -

ֲא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ַמאי ְק ָרא?
162
" ִּכי ְב ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ יֵ ׁ ֵשב" )במדבר לה ,כח( ִ -עיר ׁ ֶש ְּקלָ ַטת ּו ְּכבָ ר.

 161וַ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ִא ָּנה לְ יָ דוֹ וְ ַשׂ ְמ ִּתי לְ ָך ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ָּמה
ִּ 162כי ְב ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ יֵ ׁ ֵשב ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל וְ ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל יָ ׁשוּב ָהר ֵֹצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻח ָּזתוֹ

רש"י
מתני'.
הרג באותה העיר  -רוצח שגלה
לעיר מקלט וחזר והרג באותה
העיר בשוגג.
גולה משכונה לשכונה  -בתוך העיר
כי מן העיר אינו רשאי לצאת מפני
רציחה ראשונה.
ובן לוי  -שהוא מיושבי העיר והרג
בשוגג גולה מעיר לעיר שהוא רשאי
לצאת מן העיר שלא גלה שם.
גמ'.
ושמתי לך בחייך  -כאן הבטיחו
הקדוש ברוך הוא למשה שיזכה
למצוה זו בחייו שהבדיל שלש
ערים.
מקום ממקומך  -שתהא מחנה
לויה קולטת ואף ערי מקלט יהיו
ערי לויה.
פלך  -מדינה.
מאי קרא  -דפלכו קולטו ודמתני'
נמי דקתני גולה משכונה לשכונה.
בעיר מקלטו  -קרא יתירא הוא
דמצי למכתב כי שם ישב.

גּוֹלין"
"אלּוּ ֵהן ַה ִ
ַמ ֶסּכֶ ת ַמכּוֹת ֶפּ ֶרק ב' – ֵ
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 .42יב ,ב
ִמ ְׁשנָה
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ :
רוֹ ֵצ ַח ׁ ֶש ָ ּג ָלה ְל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ  ,וְ ָרצ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ְל ַכ ְ ּבדוֹ -
ֹאמר ָל ֶהם' :רוֹ ֵצ ַח ֲאנִ י'.
י ַ
ָא ְמר ּו לוֹ ַ ' :אף ַעל ּ ִפי ֵכן' -
יְ ַק ֵ ּבל ֵמ ֶהן.
163
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ זֶ ה דְּ בַ ר ָהרוֹ צֵ ַח" )דברים יט ,ד(.
ש ָכר ַל ְלוִ ִ ּים,
יג ,א ַמ ֲע ִלים ָהי ּו ָ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ש ָכר.
לֹא ָהי ּו ַמ ֲע ִלים ָל ֶהן ָ ׂ
ש ָר ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ּה,
וְ חוֹ זֵ ר ַל ּ ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ָר ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ּה.
לֹא ָהיָ ה חוֹ זֵ ר ַל ּ ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ּ ְ -ב ׁ ֵש ׁש;
דְּ ָמר ָסבַ ר" :לָ כֶ ם") 164במדבר לה ,יב(  -לִ ְקלִ ָיטה,
ו ָּמר ָסבַ ר "לָ כֶ ם"  -לְ כָ ל צָ ְרכֵ יכֶ ם.
ֲאבָ ל ְ ּב ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּש ַּתיִם -
דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ָהי ּו ַמ ֲעלִ ין לָ ֶהם ָׂשכָ ר.
ֲא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ָהא וַ דַּ אי" ,לָ כֶ ם"  -לְ כָ ל צָ ְרכֵ יכֶ ם ַמ ׁ ְש ַמע!
ֶא ָּלא,
ֲא ַמר ָרבָ א:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּש ַּתיִם;
ְ
דְּ ָמר ָסבַ ר" :וַ ֲעלֵ ֶיהם ִּת ְּתנ ּו" )במדבר לה(ִּ ,כי ָה ָנך  -לִ ְקלִ ָיטה,
ו ָּמר ָסבַ ר" :וַ ֲעלֵ ֶיהם ִּת ְּתנ ּו"ִּ ,כי ָהנָ ְך ַ -מה ָהנָ ְך לְ כָ ל צָ ְרכֵ יכֶ םַ ,אף ָה ֵני נ ִַמי לְ כָ ל צָ ְרכֵ יכֶ ם.
ֲאבָ ל ְ ּב ׁ ֵש ׁש  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל לֹא ָהי ּו ַמ ֲעלִ ים לָ ֶהן ָׂשכָ ר.

 163וְ זֶ ה דְּ ַבר ָהר ֵֹצ ַח ֲא ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה וָ ָחי ֲא ׁ ֶשר יַ ֶּכה ֶאת ֵר ֵעה ּו ִ ּב ְבלִ י ַד ַעת וְ הוּא ל ֹא שׂ נֵ א לוֹ ִמ ְּתמֹל ׁ ִשלְ ׁשֹם
 164וְ ָהי ּו לָ כֶ ם ֶה ָע ִרים לְ ִמ ְקלָ ט ִמגּ ֵֹאל וְ ל ֹא יָ מוּת ָהר ֵֹצ ַח ַעד ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט

רש"י
מתני'.
אם אמרו לו אעפ"כ  -אנו רוצים
לכבדך יקבל מהם.
מעלים היו  -הערים שכר ללוים
שרוצחים שוכרים מהם את בתי
הדירה.
חוזר לשררה שהיה בה  -אם היה
נשיא או ראש בית אב חוזר
לגדולתו כשישוב לעירו במיתת
כה"ג.
גמ'.
מחלוקת בשש  -ערי מקלט.
לכם  -לרוצחים נאמר והיו לכם
הערים למקלט.
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 .43יג ,א
ש ָר ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ּה,
"חוֹ זֵ ר ַל ּ ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ָר ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ּה".
לֹא ָהיָ ה חוֹ זֵ ר ַל ּ ְ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ ׁ ָשב ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ  ,וְ ֶאל ֲאח ּו ַּזת ֲאבוֹ ָתיו יָ
ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ  -הוּא ׁ ָשב,
וְ ֵאינוֹ ׁ ָשב ְ -ל ַמה ׁ ּ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו ֲאבוֹ ָתיו;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַאף הוּא ׁ ָשב ְל ַמה ׁ ּ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו ֲאבוֹ ָתיו.
" ֶאל ֲאח ּו ַּזת ֲאבוֹ ָתיו" ּ ַ -כ ֲאבוֹ ָתיו.
וְ ֵכן ְ ּבגוֹ ֶלה ּ ְ -כ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר "יָ ׁשוּב"ְ ,ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַח.

ׁשוּב") 165ויקרא כה ,מא( -

ַמאי "וְ ֵכן ְ ּבגוֹ ֶלה"?
ִּכ ְד ַּת ְנ ָיא:
)במדבר לה ,כח( -
""יָ ׁשוּב ָהרוֹ ֵצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲ ָּ
ְל ֶא ֶרץ ֲאח ּו ָּזתוֹ הוּא ׁ ָשב ,וְ ֵאינוֹ ׁ ָשב ְל ַמה ׁ ּ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו ֲאבוֹ ָתיו;
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַאף הוּא ׁ ָשב ְל ַמה ׁ ּ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו ֲאבוֹ ָתיו".
אח ּוזתוֹ "166

ָ ּג ַמר ' ׁ ִשיבָ ה' ' ׁ ִשיבָ ה' ֵמ ָה ָתם.

הדרן עלך אלו הן הגולין

 165וְ יָ ָצא ֵמ ִע ָּמ ְך הוּא ו ָּבנָ יו ִע ּמוֹ וְ ׁ ָשב ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ְו ֶאל ֲא ֻח ַּזת ֲאב ָֹתיו יָ ׁשוּב
ִּ 166כי ְב ִעיר ִמ ְקלָ טוֹ יֵ ׁ ֵשב ַעד מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל וְ ַא ֲח ֵרי מוֹ ת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדֹל יָ ׁשוּב ָהר ֵֹצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻח ָּזתוֹ

רש"י
ושב אל משפחתו  -בעבד עברי כתיב
כשיוצא חפשי בשש או ביובל.
למה שהוחזקו אבותיו  -לשררה.
אל אחוזת אבותיו כאבותיו  -סיפא
דמילתיה דרבי מאיר היא ומביא ראיה
לדבריו מסוף המקרא שחוזר לגדולתו
שנאמר ואל אחוזת אבותיו אל כל חזקת
אבותיו.
וכן בגולה  -כמחלוקת בעבד עברי כך
מחלוקת ברוצח שגלה וחזר במיתת
הכהן ומהכא יליף דכשהוא אומר כאן
ישוב קרא יתירא דמצי למכתב ושב אל
משפחתו ואל אחוזת אבותיו ולשתוק.
לרבות את הרוצח  -דמופנה לדון הימנו
גזירה שוה נאמר כאן ישוב ונאמר ברוצח
ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו כדמפרש
ואזיל מאי וכן בגולה ומסקנא גמר שיבה
שיבה מהתם.

