
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  יאדף  -   מכות מסכת 
  עיונים על הדף

  .פסוקים האחרונים שבספר תורה
ד הכוונה שיהושע כתב "למ, נחלקו" ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלקים"

   .הפסוקים האחרונים בספר תורה' את ח
עוד אמרו שנחלקו האם שמונה ". משה כתב ספרו ופרשת בלעם "א, ב טו"בב' אמרו בגמ

מ לגבי "ורצו לתלות שיהיה נפק. י משה בדמע או יהושע כתבם"פסוקים אחרונים נכתבו ע
ד יהושע כתבם דין אחר יש להם מאשר לשאר "שלמ, הקריאה של אותם שמונה פסוקים

  .  הוא שונה מאחר ויש שינוי בכתיבההדין , ד משה כותב בדמע"שאף למ' ומסקנת הגמ. ספרה
. השלכה הלכתית לתוקף חלות הקדושה בכתיבת שמונה פסוקים אחרונים של התורה

למדנו ששמונת הפסוקים האחרונים בתורה אינם כגוף כתיבת כל התורה עד שדנו 
שמונה פסוקים שבתורה ", ז"ואמרו ע. ונהבתלמוד שיהיה לפסוקים אלו תוקף הילכתי ש

אלו . להבדיל ולהפריד משאר פסוקי התורה שאין יחיד קורא אותן, "יחיד קורא אותן
משה רבינו ' לפי שיטה אחת מחמת שיהושע כתבם ולשיטה ב, הפסוקים השתנו כאמור

  . דינם שונה, כתבם בדמע
לדעת , "יחיד קורא אותם"ונחלקו הקדמונים בביאור ההלכה זו ששמונה פסוקים אלו 

בפשטות כוונתו כפי .  הכוונה שאין מפסיקין בהם)יחיד ה"א ד, טוב "שם בב(, י"רש
 שאין מפסיקין )וקיםסה שמונה פ"הובא בדברי התוספות שם בד(, ת"שביאר בהרחבה ר

י מפורש " וכן כתב רש) קצבתה או"וכן פסק פסקי היד רמ(. קרואים' בהם לעלות ב
אדם אחד קוראן ואין מפסיק בינתים כדי  ")יחיד ה"א ד, ל(כת מנחות בעניין דומה במס

  ". לעמוד אחר ולקרות
 שיחיד )שמנה ה"א ד ,הובא שם בתוספות וכך בדברי התוספות במסכת מנחות ל(דעת רבינו משולם 

ויש "ל "ביאורים וז'  הביא עוד ב)בבית הבחירה(ובחידושי המאירי . יקרא בלא שליח ציבור
 ויש שפירשו שאין הקורא פסוקים שלפניהם רשאי .יוחד שבצבור קורא אותםשפירשו שמ

  .י מיגאש" בשם הרק"מוכך על זו הדרך הביא בשיט." לקראן אלא מפסיק לשם ואחר קורא
שמונה פסוקים "ל " שכתב וז)ו, הלכות תפילה יג(ם "הביא את שיטת הרמב, אמנם בתורת חיים

פ שהכל תורה היא "בית הכנסת בפחות מעשרה אעשבסוף התורה מותר לקרות אותם ב
ומשה מפי הגבורה אמרם הואיל ומשמען שהם אחר מיתת משה הרי נשתנו ולפיכך מותר 

  . ם"כ לשון הרמב"ע" .ליחיד לקרות אותן
מבואר בדבריו ששינוי כתיבת הפסוקים משפיע על צורת הקריאה הרגילה בבית 

, "עשרהר שבקדושה לא יהא פחות מכל דב ")ב, ברכות כא(פ שאמרו "אע, הכנסת
מותר ליחיד , אולם כיון שפסוקים אלו השתנו היות והם אחר מיתת משה רבינו

והבין התורת חיים שקורא אותן כדין קריאה בציבור עם ברכה לפניה . לקרותן
וחומרת קדושתן . אולם באלו הפסוקים לא נאמרה ההלכה שצריך עשרה, ואחריה

אף יהיה אפשר , ומעתה. כתבו לאחר פטירת משה רבינופחות משאר התורה היות ונ
  .קרואים' להפסיק באמצע ולעלות ב

שמונה פסוקים שבתורה "ם שאמרו "ודקדק שלשון התלמוד עולה יפה לשיטת הרמב
ם "ומתבאר לפי ביאור הרמב, היא ההפך מרבים" יחיד"המילה , "יחיד קורא אותן

ת "י ור"לם לפי ביאור רשאו. שלא צריך עשרה אנשים כשאר דבר שבקדושה
המילה , "אחד קורא אותן"היה צריך לומר ' אנשים וכו' שהכוונה שאין מחלקים לב

  . היא ההפך משניים" אחד"
ח הלכות ראש "או(אמנם אף לאחר ביאורו של התורת חיים פסקו בטור ובשולחן ערוך 

יד קורא שמונה פסוקים אחרונים שבתורה אין מפסיקין בהם אלא יח" )ז, חכחודש ת
  . ת"י ור"מבואר שפסקו כדעת רש". את כולם

ם שאין זה מסתבר שהיכן " הקשה על הרמב)ם שם"השגות על הרמב(ד "ואף הראב
  ". הוא ענין זרות"ם "את הקריאה עד עתה וסיים על דברי הרמבנעלמו הציבור ששמעו 

בור פ ההלכה שאם יצאו מקצת מהצי"ם ע"ביאר את דברי הרמב, בחידושי החתם סופר
ונקט . ועתה אין עשרה יכולים להמשיך בקריאה באותו ענין אולם אין להתחיל ענין אחר

ס שאם יצאו בין גברא לגברא אין להתחיל ולברך שוב היות ומוגדר כענין חדש אולם "החת
אם יצאו לאחר סיום הקריאה ורק נשאר להפטיר בנביא יכולים להפטיר בנביא על אף 

 שהקריאה בנביא היא המשך לקריאה בתורה ואם לא יקראו שאין עשרה בבית הנסת כיון
בנביא יאמרו האנשים בטעות שהקריאה בנביא זה ענין חדש ובטעות יבואו להשוות 

כ אף בשמונה פסוקים אחרונים של תורה "וא. חומרת הנביא לחומרת קדושת התורה
לעיל למרות שיש הלכה שאם יצאו מקצת אנשים אין להתחיל בקריאה חדשה כמבואר 

שאין להתחיל בעניין חדש אולם בשמונה פסוקים אלו יש לקרא אותם אף אם יצאו מקצת 
מהציבור בדומה למה שממשיכים בקריאת הנביא כדי שלא יבואו להשוות את חומרת 
הנביא לחומרת התורה כך ימשיכו לקרא בשמונה פסוקים האמורים שלא ישוו חומרתן 

שיהושע כתבם שחומרת הפסוקים כחומרת ובודאי שכך הטעם לשיטה . לשאר התורה
ואף לשיטה שמשה רבינו כתבם בדמע היות ונכתב בלשון המורה שנכתב לאחר . נביא

 . חומרתן פחותה משאר פסוקי תורה מיתת משה רבינו
  . דרכי ההשגחה–סיבה ומסובב 

ת ממתין הגולה עד שימו, כ נגמר הדין"ומינו כהן חדש ואח, שאם מת הכהן גדול' דרשו בגמ
וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן "שנאמר ' ודרשו בגמ, הכהן החדש

  .מיווהכוונה שנמשח בי" הקדש
אלא ביארו ? מושחו הוא וכי',  הביא את שאלת הגמ)כב, במדבר לה(המשך חכמה 

 אופני הכתוב לנו דהורה, ויתכן, והפירוש, מבאר רבי מאיר שמחה. בימיו שנמשחשהכוונה 
, ג"לכה זה יועמד פרטי איש סבת בשביל אשר הנהגתה בחיק שיתכן, שגחההה הנהגת

 חיים לו אין אולי אחר יועמד ואם, ג"כה של מיתתו על להמתין הרוצח שצריך בשביל והוא
 ימים במקלטו חבוש זה גולה יהי למען ארוכים חיים יחיה אשר זה והועמד, ארוכים
 שהוא, "אותו משח אשר" אמר לזה, גרם מזלו כי איפכא וכן, זה ג"כה מות עד כבירים
  .נתבארש כמו למשיחתו הסבה

  סיכום הדף
  

    .מיהו והגדרתו, מות הכהן הגדול :נושא  
 הדיבור בנושא למעט" ויאמר"בספר יהושע נאמר הדיבור בלשון רכה , אמר רבי חמא בר חנינא

. ל מצוה מהתורה שענין ערי מקלט הוא ציווי עמשום, "וידבר"ערי מקלט שנאמר בלשון עזה 
".  האיש אדני הארץ אתנו קשותדבר"מורה על לשון קשה " וידבר" שכל לשון של 'ונוקטת הגמ
וכן " איש אל רעהו'  יראי דנדברואז "הוא לשון נחת כמבואר בברייתא " ידבר" שלשון 'ואומרת הגמ

 משום ששהה ד"למ,  מדוע נאמר ביהושע לשון קשהנחלקו רבי יהודה ורבנן".  עמים תחתנוידבר"
  .  משום שזוהי מצווה מן התורהד"ולמ. מלהבדיל ערי מקלט

 הכוונה ד"מל, נחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה" בספר תורת אלקים יהושע את הדברים האלה ויכתב"
 ד"למ". בספר תורת אלוקים "וזה הכוונה, הפסוקים האחרונים בספר תורה' שיהושע כתב את ח

  . ה כתב בספרו את הדברים האמורים בספר תורת אלוקיםנוהכוו, כתב פרשת ערי מקלט
יש ,  כשרד"למ, מ"נחלקו רבי יהודה ור,  שתפר את חיבורי היריעות בחוט העשוי מפשתןספר תורה

יש ,  פסולד"למ. ולא לגבי שאר הלכות, היקש לתפילין שצריך להיות כתוב על עור בהמה טהורה
ראיתי את , אמר רב. סיני בתפילין שיהיו תפורים בגידיםהיקש לתפילין ונאמרה הלכה למשה מ

  . כך ההלכהואין, התפילין של רבי חיא שהיו תפורים בחוטי פשתן
 שהכהנים מבארת המשנה,  שרוצח בשגגה נמצא בעיר מקלט עד מות הכהן הגדולמבואר בתורה

ו של יאשיהו היינו הכהנים שהיו עד זמנ" משוח בשמן המשחה", הגדולים שבמותם חוזר לביתו
ינויים אלא מ, הכהנים הגדולים שהיו מתוקפת יאשיהו המלך שלא נמשחו" מרובה בגדים. "המלך

היינו הכהן שהיה ממלא את מקומו של הכהן גדול אם אירע בו " משוח שעבר. "היה בריבוי בגדים
לו כדי שלא יתפל. שהיה מכריז את ענייני המלחמה" משוח מלחמה" אף לדעת רבי יהודה. פסול

  . היו דואגות אימותיהם של הכהנים הגדולים למחיה וכסות לגולים, שהכהנים ימותויושבי העיר מקלט 
כי בעיר " "הכהן הגדולוישב בה עד מות " "כהן גדול"פעמים בפסוקים ' נאמר ג, אמר רב כהנא

כהנים גדולים ' למדנו שיש ג, "הכהן הגדלואחרי מות " "הכהן הגדולמקלטו ישב עד מות 
 לא הוסיפו ןנורב, "לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן" הוסיף ורבי יהודה. מיתתם הגולה שבשב

  ".הגדול"פסוק זה משום שלא נאמר בו 
,  של הגולים מבואר שאם היו מתפללים הייתה תפילתם מתקבלתממה שחוששים לתפילתם

ביאר . לת חנםהיינו שאין תוקף לקל" כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא "ולכאורה
שיש חטא בכהנים גדולים שלא ביקשו על אנשי דורם שלא יהא ,  ששמע בדברי רבאההוא סבא

  . להם תקלת רוצח בשגגה
שהאמהות של הכהנים גדולים דאגו למחיה וכסות כדי שיתפללו שלא ימותו , ויש שלמדו במשנה

והא , די שלא ירצחו בשוגגומה יכל הכהן גדול לעשות כ, כ יעלה שאם לא יתפללו ימותו"א. בניהם
פ "בפסחים שחטא טוביה והיה זיגוד עד אחד שבא לר' בדברי הגמ(זה דומה לטוביה חטא וזיגוד לקה 

ז ביאר ההוא סבא ששמע בדברי "וע. ")לקה טוביה חטא וזיגוד"ז אמרו בדרך משל "פ וע"ולא קיבלו ר
 שאכל אריה כמעשה. גה שהיה להם לבקש על אנשי דורם שלא יהא להם תקלת רוצח בשג,רבא

  . ימים' ל ג"ולא בא אליהו הנביא לריב, פרסאות ממקומו של רבי יהושע בן לוי' אדם במרחק ג
כאשר חפר דוד המלך את יסודות בית .  קללת חכם אפלו בחנם קיימת,אמר רב יהודה אמר רב

על  האם מותר לכתוב שם המפורש שאל דוד, צף התהום ורצה לשטוף את כל העולם, המקדש
חתיכת חרס ולזרוק בתוך המים ויעמוד במקומו וימנע את הצפת העולם ויש חשש שימחק שם 

,  כל היודע בדבר ולא אומר יחנק בגרונואמר דוד המלך, ולא היה שם אדם שאמר מאומה. הקודש
, אם נמחק שם שמים בפרשת סוטה להשכין שלום בין איש ואשתו, ו ואמר"קאחיתופל נשא 

 שקללת דוד באה ואפילו.  וכן עשה וקם על מקומואמר לדוד, ך כל העולם כולובודאי שמותר לצור
  ". ויצו אל ביתו ויחנק "ז נאמר"בכ, על תנאי

עלי אמר לשמואל שאם לא יאמר לו מה אמר לו ,  קללת חכם באה אפילו על תנאיאמר רבי אבהו
  ".  בניו בדרכיוולא הלכו"ז נאמר "ובכ,  אמר לוולמעשה שמואל, בניו לא ילכו בדרכו' ד

מיהודה שהתחייב ליעקב אבינו להשיב את ,  נידוי על תנאי צריך הפרה,אמר רב יהודה בשם רב
יחי ראובן ואל  " יונתן בשם רבירבי שמואל בר נחמניואמר , "וחטאתי לך כל הימים"ואם לא , בנימין

 יהודה מגולגלים כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של" וזאת ליהודה' ימות וכו
שאמר משה רבנו מי גרם לראובן שיודה בבלבול יצועי ,  וביקש רחמיםרבנועד שעמד משה , בארון
 שהתפלל משה רבנו חזרו העצמות למקום לאחר, "צדקה ממני" שאמר במעשה תמר יהודה, אביו

" אנוואל עמו תבי" משה רבנו להתפלל הוסיף, ועדיין לא הכניסוהו למתיבתא דרקיעא, חיבורם
ועדיין לא ידע לתרץ " ידיו רב לו" משה רבנו התפלל, הכניסוהו ולא ידע לישא וליתן עם החכמים

  . מבואר שנידוי בתנאי חל". ועזר מצריו תהיה" משה רבנו התפלל, קושיות
.  במיתת אחד מהם יוצאאו,  שכל הכהנים המנויים במשנה ימותוצריך להמתין האם הסתפקו

 מבואר, לא יוצא לעולם מעיר מקלט, רצח בשעה שלא היה כהן גדולמבואר להלן במשנה שאם 
  .שמדובר שלא היה עוד כהנים, 'דוחה הגמ, שמות שאר הכהנים לא מהווים סיבה לשחרורו

ש אם "ו הרי מי שגלה יוצא במות הכהן כ"ולמדו ק, אינו גולה, אם מת הכהן הגדול לאחר גמר דין
   .גדול זה הכפרהומות הכהן , נגמר דינו ועדיין לא גלה

גולה וחוזר כאשר ימות הכהן , כ נגמר הדין"ומינו אחר ואח, אם מת הכהן הגדול לפני גמר דין
" וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש" מקור הדין אמר רב כהנא. החדש

  . והיה צריך הכהן גדול להתפלל עליו שיגמר דינו לזכות, והכוונה שנמשח בימיו
וכן ההורג כהן , שוב לא יצא מעיר מקלט לעולם, כהן הגדול ולא מינו אחר ונגמר דינואם מת ה

  .או כהן גדול שהרג, גדול
, ואפילו כל ישראל צריכים לו, עדות נפשות, עדות ממון,  לעדות מצוהלא, מקלט אינו יוצא מעיר הלהגו
   .מיתתו וקבורתו,  שם דירתו ונדרש"אשר נס שמה"אינו יוצא שנאמר , ילו שר צבא כיואב בן צרויהאפ

 מעיר מלקט ומצאו גואל גולה שיצא. וכן תחום אלפיים אמה סביב העיר קולט, עיר מקלט קולטת
ע " רעתדל. ושאר בני אדם רשאים להורגו,  מצווה ביד גואל הדם להורגולדעת רבי יוסי הגליליהדם 

  .ושאר בני אדם מתחייבים אם יהרגוהו, מותר לגואל הדם
 את עצמותיו מוליכים, קיבלנו במסורה שאם נגמר דינו של רוצח בשגגה לאחר שמת, אמר אביי

אם מת בעיר , מבואר בברייתא. וזה הכוונה ישיבת ארץ" לשוב לשבת בארץ"ונקבר בעיר מקלט 
  ". אל ארץ אחוזתו", כ מת הכהן מוליכים את עצמותיו לקברי אבותיו"מקלט ואח

 רבי אמי ורבי נחלקו, שהכהן גדול הוא בן גרושה או חלוצהכ התברר "ואח, נגמר דינו של הרוצח
בטלה כהונה ולא יצא לעולם מעיר , ד"ולמ.  פטור מגלות שהרי מתה הכהונהד"למ, יצחק נפחא

א ורבי יהושע בדין כהן שעמד והקריב ונמצא שהוא בן גרושה או " במחלוקת רורצו לתלות. מקלט
,  מכשיר למפרעורבי יהושע. ד בטלה כהונה" סובר מוכך,  פסולים כל הקרבנותא"לדעת ר, חלוצה

ד " למובשיטת רבי יהושע. ע בטלה כהונה"א לכו"שבשיטת ר, 'דוחה הגמ. וכך סבר מתה כהונה
 להתיר את הקרבנות יהושעל דברי רבי שכד בטלה כהונה משום "ולמ, סבר מתה כהונה ולא יגלה

 שאפילו עבודת חלל שמשמע" תרצהחילו ופעל ידיו ' ברך ד"למפרע זה רק במקום שנאמר 
 . בלא כהן גדול שלא יוצא לעולםגמר דינו נכוהרי זה ,  לגבי גלות בטלה הכהונהאבל. כשרה
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