
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈ˘�‡ ‰ÓÎ ‚‚Â˘· ‚¯‰˘ ÈÓ  
˙ÂÏ‚Ï ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙ÎÏÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·Ï''È ‰'' ‡ Ò�Â ÌÎÏ ‰�ÈÈ‰˙ ËÏ˜Ó È¯Ú ÌÈ¯Ú ÌÎÏ Ì˙È¯˜‰Â
‰‚‚˘· ˘Ù� ‰ÎÓ ÁˆÂ¯ ‰Ó˘.  

  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שהרג בשוגג כמה אנשים האם צריך ללכת כמה 
ד הפעם עד פעמים גלות ואחר שימות הכהן יצטרך להיכנס עו

שימות כהן אחר או דילמא גלות אחד מכפרת על כמה הריגות 
  .שהרג בשוגג

  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' אחד הרג שוגג ואחד , שני בני אדם ב''ע' מכות י
, זה לא נהרג וזה לא גלה, ולא היו עדים בדבר שיעידו, הרג מזיד

, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, ה מזמנן לפונדק אחד"והקב
, שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד והורגווזה שהרג 

נמצא זה שהרג , ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו לגלות
  .וזה שהרג במזיד נהרג, בשוגג גולה

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:פעמיים בשוגג לא קיבל גלות '  מדוע זה שהרג ב
ואיך יכול להיות , אנשים בשוגג' דהרי הרג ב, לפי מה שמגיע לו
כך , פעמים שהרג בשוגג' אחת לגלות מהני לבשכשהולך פעם 

וכן בשפתי , וכן באור החיים הקדוש שם, ג''א י''הקשה במושב זקנים פרשת משפטים כ
  .חכמים פרשת משפטים

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
דכיון דישב ,  גלות אחד מכפר על חייבי מיתות שוגגים הרבה.‡

ריך ואינו צ, שם עד מות הכהן הגדול נפטר מכל כשמת הכהן
, ללכת כמה פעמים גלות כדי לכפר על כל הריגה בפני עצמה

  . ג''א י''בפרשת משפטים כ' כך תירץ במושב זקנים לבעלי התוס

 אלא עד מות הכהן ,ולא גבל שיעור גלות הרוצח' נתחכם ה .·
 ודבר זה הנה הוא מסור לאדון כל הארץ והוא ישפוט ,הגדול

לפי זה , שתיםבצדק כמה שיעור הצריך לו אם לאחת אם ל
כך תירץ , ימות את הכהן גדול פעם בזמן מועט פעם בזמן רב

   .ג''א פסוק י''אור החיים שמות פרק כה

דגברא קטילא ,  לזה שנפל עליו והרג עכשיו אינו חייב גלות.‚
רק צריך ללכת גלות על זה שהרג , כיון שחייב מיתה, הרג

אינו פעמים גלות ' אבל באמת מי שנתחייב ב, קודם בשוגג
וכן כתב החזקוני ',  כך תירץ במושב זקנים לבעלי התוס,מתכפר בגלות אחד

  .ועיין בכלי חמדה בפרשת משםטים מה שכתב בזה, בפרשת משפטים

 ‡ÈÂ‰ ÌÈÓ˘ È„È· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ˘ ÈÓ˘ Â‰Ï ‡¯È·Ò„ ‰ÊÓ Ô�ÈÊÁ
‡ÏÈË˜ ‡¯·‚ :ו מדפי "ח פלאגי דף ק"מהגרספר גנזי חיים יש לציין דב

שהרג אדם שנתחייב כרת או מיתה בידי במי נסתפק  ,הספר
שמים ובא אחר והרגו אם נהרג עליו ומקום הספק כיון דלא 
חייב מיתת בית דין אין דינו כגברא קטילא או כיון דחייב 

  . פ סוף סוף גברא קטילא הוא" עכי שמיםכרת או מיתה ביד
  

 ÁˆÂ¯˘ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Áˆ¯‰ ¯Á‡  
Â˙Â‡ ‚Â¯‰Ï Ì„‰ Ï‡Â‚Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

Ô˙˘¯Ù· ט''ה י''ל Â· ÂÚ‚Ù· ÁˆÂ¯‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ ‡Â‰ Ì„‰ Ï‡Â‚,  Ì‡‰
ÂÓÂ˜Ó· ÁˆÂ¯‰ ˙‡ ‚Â¯‰È˘ ÁÈÏ˘ ÁÂÏ˘Ï Ì„‰ Ï‡Â‚Ï ¯˙ÂÓ, עיין ספר מעדני אשר שנת 

 עיין ספר מעדני אשר ‰‡Â¯‰Ï Ì„‰ Ï‡Â‚Ï ¯˙ÂÓ ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì‚, ז בפרשת שופטים''תשס
ן מעדני אשר מסעי  עיי‰‡ÁˆÂ¯‰ ˙‡ ‚Â¯‰Ï Ì„‰ Ï‡Â‚Ï ¯˙ÂÓ Ì ·˘·˙, ז שופטים''תשס
  .ח''תשס

  

¯Â˜ÁÏ ˘È עשה תשובה האם יש איסור לגואל הדם ש רוצח
  . או דילמא ליכא איסורלהרגו

  

 È„Î ‰·Â˘˙ È�‰Ó ‡Ï„ ÚÂ„È Ì„‡ È„È· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ˙�˘ Ì„‡· ‰�‰
Ì„‡ È„È· ‰˙ÈÓÓ ¯ËÙÈ‰Ïח ''רואת נודע ביהודה '' כמו שכתב בשו

ת ''וכן בשו, ב''ט בשער התשובה פ''זה המביוכבר דיבר מ, ה אלא שאני אומר''ה בד''סימן ל

È‰ ÔÈ¯„‰�Ò‰˘ ÔÓÊ· ˜ÙÒ ‰Ê ÔÈ‡ Ì‚Â‰ ל '' וז'ב סימן ט''ץ ח''שאילת יעב
 Â‰˘ Ì‡ Û‡ ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÁ ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ‚‰Â�
 ‰·Â˘˙ ‰Ê ‰˘Ú ÍÎ ÔÈ·Â ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ÔÈ„ ˙È·Ï Â‡· ‡ÏÂ ÌÈ„Ú

¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ¯ÙÒÓ ÔÈ‡Ï ˙ÂÈ�Ú˙Â ÌÈÙÂ‚ÈÒ ‰·¯‰Â ˙·Â˘˙Ó 
È·Ï ÌÈ„Ú Â‡· ‰·Â˘˙‰ ÏÎ ¯Á‡ ·Â˘Â Á˜Â¯· ¯ÎÊÂÓ‰ Ï˜˘Ó‰'' „

Â„ÈÚ‰Â ,È·‰ ÔÈ‡˘ È‡„Â ‡‰'' ÔÈÙ¯Â˘Â Â˙Â·Â˘˙ ÏÚ ÔÈÁÈ‚˘Ó „
‡ËÁ‰ ˘�ÂÚ ÈÙÏ ÔÈÏ˜ÂÒÂ, והדבר יפלא כיון שודאי התשובה 

ונקי וצדיק , הועילה וכבר סר עונו וחטאתו נתכפרה למה יומת
 חייבי מיתות ב''ג ע''מכות י' ובהדיא אמרו בגמ, אל תהרוג כתיב

אלא ודאי גזירת הכתוב , עשה תשובה בית דין אין מוחלין להם
הוא שאלמלא כן בטלו עונשי התורה בכללן ואין אדם שיומת 

ה רצה ליתן ''וכיון שהקב, בבית דין כי יאמר חטאתי והנני שב
עונש מיתה על קצת עונות כדי שיתירא האדם מלעבור לכן נחוץ 

˙ Â˘· ·˙Î ÔÎÂ'' ˙ÂÁ, יל התשובה להציל ממית בית דיןהוא שלא תוע
¯È‡Èט שלא מועיל תשובה למי שחייב מיתת בית דין'' סימן ע ,Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''„¯‰ ˙'' Íג ''ח

מ עדיין היו ''מ, אפילו היינו יודעים ודאי ששב בתשובה, דבהרוגי בית דיןא ''סימן תתקכ
  .אותם בקברי אבותםאלא שהתשובה מועלת שאפשר לקבור , מחויבים מיתה

  

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â''Ò טעמים מדוע לא מהני '  כתב דאיכא בב''ג ע''מכות י
  .תשובה על מיתת בית דין

משום דעיקר תשובה הוא בלב ואין , ן ליה ששב דלא מהימ.‡
  .יכולים לדעת אם הוא שב באמת וגברא בחזקת חיוב קאי

 דין  אפילו שב באמת אין תשובה מועלת לפטור עונש של בית.·
  .של מטה

  

È¯‰Ó· ‰�‰''Ï כתב  ב''ג ע''ס מכות י''מובא בגליוני הש, א''בסוף הספר בסימן ס
, דגם לענין מצות גואל הדם להרוג את הרוצח לא מהני תשובה

מותר לו להרוג אף , דכיון דנתנה רשות לגואל הדם להרוג
  .כשעשה תשובה
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 ËÏ˜Ó È¯Ú· ÁˆÂ¯‰ Ï˘ ‰ÈÈ‰˘‰ ÔÓÊ ˙‡ ‰¯Â˙‰ ‰Ï˙ ÚÂ„Ó  

Ô‰Î‰ ˙˙ÈÓ ÔÓÊ „Ú?  

 Ô˙˘¯Ù·ה''ה כ''ל Â˙Â‡ Á˘Ó ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ˙ÂÓ „Ú ‰· ·˘ÈÂ 

‰Á˘Ó‰ ÔÓ˘·Â‚Â '.   
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע תלה התורה את שהיית הרוצח בערי מקלט

י ''כך מקשה ברש, וכי מה קשר בין זה לזה, עד מתי שימות הכהן גדול

 עניינים 'אפרקסתא דעניא חלק דת "שווכן ב, ג''וכן ברלב, וכן בילקוט ראובני, בפרשתן

  .א''שונים סימן שמ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

, עד שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם .‡

והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי 

ה ''י במדבר פרק ל"רשכך כתב ,  אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול,החיים

   .ה''פסוק כ

דול להתפלל שלא תארע תקלה זו לפי שהיה לו לכהן ג .·

  .ה''ה פסוק כ''י במדבר פרק ל"רשכך כתב , לישראל בחייו

·˙Î ÔÎÂÏ‡ÈÊÂÚ Ô· Ô˙�ÂÈ ÌÂ‚¯˙‰  ל עד זמן "זה "ה כ"מסעי ל

Â˜· È¯ÂÙÎ„ ‡ÓÂÈ· ÈÏˆ ‡Ï„ ÏÂËÓÂ„˘ דימות כהנא רבא 

È· ‡ÓÚ ÔÂÏ˜˙È ‡Ï„ ÔÈÈ˘˜ Ô¯È·Ú ˙Ï˙ ÏÚ ‡È˘„Â˜‰ והוה 

מטול כן אתקנס א , ולא צליה לבטלותהון בצלותיהבידי

  .לממת בשתא ההיא

·ÂÂ˘"‡È�Ú„ ‡˙Ò˜¯Ù‡ ˙ א'' עניינים שונים סימן שמ'חלק ד ÂÈÏÚ ‰Ó˙ 

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˘Â„Á ‰ÓÎ ÂÈ¯·„Ó ÌÈ„ÓÏ„: „Á‡ { דהרוצח לא היה

 למות ן גדולכי נקנס הכה, מתעכב בעיר מקלטו יותר משנה

  .באותה שנה

È�˘‰{רק במיתת  אין חרותו של הרוצח תלויי דברו דלפ 

  . ג הנכנס לפני ולפנים"הכה

ÂÈ¯·„ ÏÚ ‰˘˜ „ÂÚÂ: גם עוברים על לשם  אמאי לא נסו

  ש מה שתירץ''עי, בודה זרה וגילוי עריותע

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע החיוב להתפלל שלא יארע תקלה מונח

וכן בכלי יקר , א''א ע''א מכות י''כך מקשה המהרש, דווקא על הכהן גדול

  .בפרשתן
  

‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈ¯·Ò:  

„Á‡‰: ם  שכך היה תפלתו ביוהן גדולדבר זה תלוי יותר בכ

 גם , על כפרת עון שתבטל הגזירה שלא יהרגהכיפור

שהרשעים ישובו מעונם ותיבטל מהם גזירה רעה כההיא 

  .א''א ע''א מכות י''כך כתב במהרש, א''ז ע''סנהדרין לזירא ' דר

È�˘‰: לל על בני  על כן היה לו להתפ,לפי שאהרן מדתו השלום

דורו שאך שלום ואמת יהיה בימיו ולא תקראנה כאלה 

על כן ישב שם עד מות הכהן , מקרה בלתי טהור זה

הגדול ואז יתפלל הוא וכל ביתו על מיתת הכהן הגדול 

  .ה''כלי יקר במדבר פרק לכך כתב ב, כדי שיחזור מהרה לביתו

È˘ÈÏ˘‰ :פ ברכתם''כ ע''א, כיון שהכהנים מברכים את ישראל 

ולכך , נמשך כל עסקי בני ישראל אם לטוב או למוטב

ולכך , כיון שלא ברכו את בני ישראל בכוונה רצויה

כך כתב , נמשך שנמצא הרוג לכך החיוב דווקא עליהם

  . 'א ה''ל בספרו אמרי שפר פרשת שופטים כ''הגאון רבי שלמה קלוגר זצ

לכן היה צריך לשהות שם עד ,  לפי שמיתת צדיקים מכפרת.‚

  .ג בפרשתן''כך כתב ברלב, ות הכהן גדולמ

· ·˙Î ÔÎÂ ÈË�‡˜È¯וטעם וישב בה עד מות ל ''וז ה''במדבר פרק ל

כי מיתת הצדיקים , נווהכהן הגדול כי במיתתו יכפר עו

  .מכפרת

כדי שלא יהיו העולם מרננין על הכהן הגדול כשיראו הרוצח . „

ן כהן יוצא חוץ לעיר מקלטו ואומרים ראו זה שהרג הנפש ואי

גדול עושה בו נקמה ועליו מוטל הדבר כדכתוב ובאת אל 

אבל כשמת הכהן גדול אין , הכהן אשר יהיה בימים ההם

לחוש על הכהן הבא אחריו כי מה ירננו עליו שלא נעשו 

  .בפרשתן' כך כתב במושב זקנים לבעלי התוס ,בימיו

הוא ענין טבעי שיתנחם  כי בזה תנוח דעתו של גואל הדם ד.‰

אין במקרה מיתת , בבא צרה כזו לזולתו,  בבא לו צרההאדם

ן גדול ובזה יתנחם  יותר גדולה אצלנו כמו מיתת כהני אדםב

וכן כתב ,  בילקוט ראובניכך כתב, הגואל הדם לכן מותר לרוצח לצאת

  .'פרק א' ם במורה נבוכים חלק ג'הרמב

· ·˙Î ÔÎÂÏ‡�·¯·‡ לפי שהכהן גדול היה שר וגדול ל ''וז

וקדוש לאלהיו ובמותו כל העם יחרד והחי יתן אל בישראל 

לבו כי ימי האדם כצל עולם ולמה לא יסיר מרעיוניו נקמת דם 

קרובו ולהכרית ברציחות ובהריגות ומחר גם גואל הדם לקבר 

 ולכן ישקוט לבבו ורתיחת דמו ויתנחם וישכח צרתו ,יובל

וסרה קנאתו ועל כן אמר עד מות הכהן הגדול שהוא הגדול 

  .ר בו תשקוט לב גואל הדםאש

Â.י רוצח ''אבל מי שמת ע, י מלאך בא אל הנחלה'' מי שנפטר ע

והיות שבמות הכהן גדול הוא מלקט כל , אינו בא אל הנחלה

לכן שב הרוצח גם , ובא את הנרצח אל המנוחה, אותן נשמות

ן ועיין בפנים יפות בפרשת', א בספרו דב לפי אות כ''כך כתב החיד, הוא אל נחלתו

  .וכן במאור ושמש בפרשתן, עוד טעם

  
‰ Â‚¯‰Â ¯Á‡ ‡·Â ‚¯‰ÈÏ ‡ˆÂÈ‰‡ÌÂ˙‚È¯‰ ÏÚ ·ÈÈÁ ?  

¯Â˜ÁÏ ˘È אם חייב על ה במי שיוצא ליהרג ובא אחר והרגו

 או דילמא כיון שיוצא ליהרג גברא קטילא הרג ואינו הריגתו

  .חייב
  

· ‰�‰Â˘"˙ÂÎÏ‰ ‰�˘Ó ˙ להביא  וכתב,  נשאל בזהח'' סימן שי'חלק ו

 היוצא ליהרג וחבל ה"ט ה"ק פ"בבתוספתא  ה ממה דכתובראי

 הובאו א"ע' ערכין דף ז'  ובגמ, חבלו בו אחרים פטורין,באחרים חייב

, י פטורין דאין לו דמים ועומד הוא ליחבל"דברי התוספתא ופרש

  .חזינן דקודם הריגה אין לו כבר דמים כיון שיוצא ליהרג
  

Ó‚·Â 'ÔÈ¯„‰�Ò ובא בנו והכהו וקיללו וכוש היוצא ליהרג " תה"פ '

 אחר ומשני אחר גברא אי שנא בנו וממאי שנא' מקשה בגמו

  .ועיין ערוך לנר שםקטילא הוא 

  

ÒÂ˙·Â 'עדים לאו בר קטילא הוא וכוה דבעידנא דאסהידו"א ד"ע' מכות ה  '

ועיין , וההורגו פטור' וכשנגמר דינו כבר ודאי בר חיובא הוא וכו

  . 'אות ד' ג' מ סי"ת בית יצחק חו"שו
  

ÂÏ‡Â˘‰ ÂÏ ‰˘˜‰: דאכתי אפשר שימצא לו זכות ומכח זה יצא 

  .ל"והסתפק כנ
  

˙ÂÎÏ‰ ‰�˘Ó‰ ı¯˙ÓÂ:ל אביי " אט"גיטין כ 'פ מה דאיתא בגמ'' ע

 ומשני כי חזי , של ישראל נמי אפשר דחזי ליה זכותאית דיןב

 בתר גמר דינא תו לא חזי ליה ,ליה זכותא מקמי דליגמר דינא

דכיון דלא שכיח לא מספקינן בחזי ' י ותוס"ירשו רש ופ,זכותא

 וממילא אוקמינן , דכיון דלא שכיח לא חיישינןחזינן, ליה זכותא

  . אעיקר דינא דגברא קטילא הוא
  

  

‰Ê·Â·˘ÈÈÓ :בצפנת פענח ריש הלל "י ראזען זצ" קושית הגאון מוהר '

ל אמאי גברא קטילא הוא הא " הנה"סנהדרין פ'  שהעיר אגמתרומות

 א"ע' עיין מכות זבידו לברוח לארץ ישראל דצריך לדונו מחדש 

ד ישראל "ל דכל שב"גיטין הנ' ש אתי שפיר דנראה מגמ"ולפמ

ש "גמרו דיניה לא חששו דחזו ליה זכותא משום דלא שכיח כ

י כיון שהוא כבר יוצא ליהרג "דלא שכיח יותר ויותר שיברח לא

ברא קטילא הוא ד שומרין עליו שלא יברח וודאי ג"ושלוחי ב

  .דמוקמינן ליה אחזקתו כמו שהוא עכשיו



˙Â„ÚÏ ÏÒÙ� Ì‡‰ ‚‚Â˘· ‚¯‰˘ Ì„‡?  

¯Â˜ÁÏ ˘È אדם שרצח בשוגג האם נפסל לעדות או דילמא כיון 

  .דהויא בשוגג אינו נפסל לעדות
  

· ‰�‰Â˘"·˜ÚÈ ˙Â·˘ ˙ ת דברי יציב ליקוטים "שוועיין ב, ז'' סימן קמ'חלק ג

שני עדים שחתמו השטר ובאו עדים על ל ב נשאג''והשמטות סימן קל

אחד מהם שהרג נפש בשוגג לפסול אותו לעדות ובעל השטר 

מביא עדים שעשה תשובה על זה קודם שחתם השטר אם הוא 

  . כשר או לא

  

·˜ÚÈ ˙Â·˘‰ ˜ÈÒÓÂ :צריך אני לידע ,טרם אשיב על גוף השאלה 

 ˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙ ‚‚Â˘ ‚¯‰˘ ÈÓ˘ Í˙Ú„· ‰˙ÏÚ ÈÎÈ‰Óניות כי לע

 , נראה פשוט דכשר לכל עדות אף קודם שעשה תשובהעתיד

ל "ה שכתב וז" בהג'ג סעיף ב"סימן נח "ור באאאולי ראית מה דאית

למי שעבר עבירה בשוגג כגון שהרג הנפש בשוגג וחזר בתשובה 

 משמע אבל לא עביד תשובה פסול ,ליח ציבורמותר להיות ש

 וזה אינו ,ץ ומשם למדת גם לעניין עדות דפסול"להיות ש

כ לענין עדות צריך דוקא " משא,ץ צריך להיות פרקו נאה"דבש

 דדוקא שעבר עדות'  מהל'רק י פם" הרמבן כתב וכ,במזיד שנקרא רשע

 וכן מבואר ,עבירה במזיד שחייב מלקות או מיתה או רשע דחמס

אבל מי שבא שגגת מעשה לידו כשר לעדות ז "מ סימן ל"חמ ''חוור בט

  .ן דבשוגג בא מעשה לידו כיו,דלא מקרי רשע
  

ÂÏ‡Â˘Ï ·˜ÚÈ ˙Â·˘‰ ¯ÈÚÓ:  דרוצח בשוגג מקרי אולי יצא לך

שמעון בן לקיש פתח פתחא ' ר ב''ע' מכות י' בגמממה דאיתא , רשע

להאי פרשתא מהכא ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו כאשר 

 במה הכתוב מדבר Ú˘¯‰ ‡ˆÈ ÌÈÚ˘¯Óיאמר משל הקדמוני 

הנפש אחד הרג בשוגג ואחד הרג בשני בני אדם שהרגו את 

י שהיו "י שם ע"ופירש' במזיד לזה אין עדים ולזה אין עדים וכו

שניהם רשעים ההורג והנהרג ההורג חייב גלות ואין עד בדבר 

  .‰¯ÊÓ Ú˘¯ È¯˜Ó ‰‚‚˘· ‚¯Â‰‰ Ì‚„ È‰' וכו
  

·˜ÚÈ ˙Â·˘‰ ‰ÁÂ„:ואין ,אין ראיה כלל דהוא דרש בעלמא ד 

  .למידין הלכה מדברי אגדה
  

ÁÎÂÓ ‡È„‰ÏÂÓ‚· 'דההורג בשגגה לא מקרי רשע כלל כדאיתא  

 חייב גלות ,ל רשע רשע" חייבי מלקות מנין תב"ע' מכות דף ה' בגמ

 ,י הרי להדיא בשוגג לא מקרי רשע"ש בפרש" רוצח עאמנין אתי

  .הכל מרשע רשעהיה צריך ללמוד כ "דאל
  

Ó· ‡È„‰Ï ¯‡Â·Ó È¯‰ ÔÈ„ ÏÎ ÔÓ ¯·Â‰�˘ דרוצח ב"א ע"ב דמכות דף י"פ 

שגלה לעיר מקלטו אין יוצא משם לעולם לא לעדות מצוה ולא 

 דכשר לכל עדות אם א הרי להדי,לעדות ממון ולא לעדות נפשות

  .לא שהורג נפש במזיד דאז פסול לכל עדות
  

· ·˙Î ÔÎÂ¯�Ï ÍÂ¯Ú פשיטא  שרוצח בשוגגה ולא שהשוו''ד' מ ב'' ע'מכות י 

 ר מקלט כדמוכח מהא דתנןשכשר לעדות אפילו בעוד שהוא בעי

 דאי , ואינו יוצא לא לעדות מצוה ולא לעדות ממוןב''ב ע''מכות י

  . כיון שאין מועיל עדותו,פסול להעיד פשיטא שאינו יוצא
  

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â''Ò ב''ע' מכות י  ¯˘Î ‰‚‚˘· ‚¯Â‰ ÚÂ„Ó ¯Á‡ ÌÚË ·˙Î

Ú˘¯ È¯˜Ó„ Û‡ ˙Â˘ÚÏ:ל דלענין פסול עדות בעי שיקרא '' וז

, ון תורה דכתיב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמסרשע בלש

ודברי , ואילו מדרשא דכאן אשכחן רק דקרי רשע בדברי קבלה

ואין זה רק גילוי מילתא בעלמא , תורה מדברי קבלה לא ילפינן

רק זה חידוש ממש דדברי קבלה , דזה כן ילפינן מדברי קבלה

  .ואין למדין ממנו, דנעשה רשע בכך

Á˘ Ì„‡ ÌÈ„·ÎÓ˘Î˘‰ ÏÎ Ú„ÂÈ˘ ÌÈ·˘Â'' Ò  

Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ¯ÓÂÏ ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì‡‰?  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי 'מ ב''ב ע''מכות י 

 יקבל , אמרו לו אף על פי כן,יאמר להם רוצח אני, העיר לכבדו

  . וזה דבר הרוצחט"דברים ישנאמר , מהן
  

Ó‚· ‰�‰'  ספר שערי מובא  ג"י ה"פ ביעיתשוכן ב', מ ז''ע' מכות סוף פרק בירושלמי

ילפינן מכאן דתלמיד  א''ע' וכן ברבינו חננאל מכות י', תשובה לרבינו יונה שער ג

' חכם שלמד מסכתא אחת ומכבדים אותו בגלל שיודע ב

  .מסכתות צריך להודיע להם שיודע רק אחד
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע צריך לפרסם שאינו יודע אלא מסכת אחת  ,

 שאין איסור גניבת דעת אלא כשהוא ד''ולין צח' והלא מפורש בגמ

אבל כאשר חבירו מטעה את עצמו ליכא , מטעה את חבירו

כ כאן שהוא הוא הטעה את עצמו שחושב ''א, איסור גניבת דעת

 אורח חיים 'ט חלק ב"ת מהרי"שוכך מקשה ב, שהשני יודע מדוע צריך לגלות

וכן הקשה בשיורי קרבן מכות סוף פרק , א'' סימן ע'חלק את חיים שאל ''וכן בשו', סימן ח

   .וכן ביפה מראה שם', ב

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

הויא ,  דמשתיקתו טועים בכך,שמקלסים אותו בפניו ושותק כ.‡

ט "ת מהרי"שוכך תירץ ב,  כאילו שהוא מטעה אותם לכן צריך לומר

  . ' אורח חיים סימן ח'חלק ב

רה ואיהו לאו שזה נהנה בכבוד תושאסור הכא היינו טעמא  .·

צריך להודיע שלא לכן  והכבוד מילתא רבתי היא ,בר הכי

   .א'' סימן ע'ת חיים שאל חלק א"שוא בספרו ''כך תירץ החיד, ליהנות חנם

„ÈÁ‰ ˜ÈÒÓÂ''‡ : ועל זה ידוו כל הדווים המקבלים כבוד

 לוההמון שמכבדין אותו כאלו הוא גברא רבא ואינו אפי

יתן דין וחשבון חייב לומר זוטא והירא לנפשו כי על הכל 

ובזה יפטר מעונש מתעטף , בפירוש כי אינו ראוי לכבוד הזה

  .בטלית שאינו שלו

ושאני הכא ,  היכא דאינהו מטעי נפשיה אין איסור גניבת דעת.‚

בירושלמי דאיירי בתלמיד חכם וצורבא מרבנן שהוא ראוי 

, להחמיר על עצמו ולומר דרק בחדא מסכתא הוא שולט

 דרבנן עבידי דמשני במיליה ב''ג ע''מ כ''ב' אמרינן בגמוהיינו ד

שבזה דתיהם שונות מכל אדם והמה מגלים , לענין מסכת

והדין ברוצח שאומר רוצח , שאינם בקיאים אלא בחד מסכת

אלא גזירת הכתוב הוא כדי , אני אינו כלל מדין גניבת דעת

    .דמכות' ק בכך כתב בשיורי קרבן על הירושלמי סוף פר, שיתבייש בעוונו

È�„ÚÓ ¯˘‡: להעיר אם אין כל קשר בין אמירת רוצח לבין  יש

  .איך ילפינן זה מזה, אמירת תלמיד חכם

·„ È˙‡ˆÓ ·Â˘Â˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ אף אם כתב ד'' סימן ק'חלק ג 

אמנם הירושלמי אין רצונו ללמוד , באנו לחלק בין הנידונים

יקר דין זה שע, מרוצח, עיקר הדין דכבוד למי שאינו מגיע לו

ג "מ כ"ב' גמו ממה דאיתא ב"דהוי ק, אנו יודעין בלא זה, דכבוד

הני תלת מילי עבדי רבנן ,  דאמר רב יהודה אמר שמואלב"ע

י "רש' ופי, דמשני במילייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזא

ג "ואע, יש בידך מסכת פלוני סדורה בגירסא או לאו, במסכת

ואם מותר לשנות , היאשסדורה לו יאמר לו לאו ומדת ענוה 

, ש אם הוא רואה בהם"מכ, מהן ללאו אף מסכת שלמד

, שצריך לומר לא למדתי, שנותנין לו כבוד על שני מסכתות

 להוסיף על ווהירושלמי כוונת, צ ללמוד זה מרוצח"ממילא א

ואף , דיש עוד כיוצא בו, תיןהכיוצא בו דאיתא במתני

 לזה ה יש ראימ"מ, שהלשון הדא אמרה אינו מדוקדק כל כך

על , ל" דהביא דברי הירושלמי הנב"ע' קידושי לא "מדברי הריטב

  .ל"מ הנ"ב' הא דאיתא במס



.    

  
  

åá ïéãùåçù íãàì àåä áåè øáã íàä  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî' é÷ úáù''á ãåîò ç'  àäé éñåé éáø øîà

åá ïéàå åúåà ïéãùåçù éîî é÷ìç ,éà ùé éøä äù÷ã áåúëã ãùç éãéì åîöò àéáäì øåñ
äî íéé÷ð íúééäå ,'íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù øâéâ øåãâéáà â'' àçî ÷øá éðá''éøåòéù ñ ïåéò  

èéìù ïééì÷ äîìù áøä'' àúéìò øúéá  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

ìä íééç óñåé áøäèéìù íéåáðøéá éå'' àóñåé øàá ììåë úéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,ãùç éãéì åîöò àéáäì øåñà éàãåã , íãà éðá ïéãùåç íéîòôì ìáà

ãùç éãéì åîöò àéáä àìù åìéôà ,íäîò é÷ìç àäé éñåé éáø øîà äæ ìòå.  
  

åðá úà ìåîì åì øúåî íàä ìäåî åøéáçå åøéáçî äðäé àìù øãðù éî  
íùá íúàáäù äîöæ øâåì÷ äîìù éáø ïåàâäì ïéæåøæ éøãð øôñ '' àì éàîà äù÷äù ì

 äðùîá éðúì íéøãð''ò ä'' á éðú àì éàîà  åéúåðáø÷ áéø÷î äàðä øãåîã íúä àðúã
åðá úà ìîå , øåñà úåçéìù éìáå úåçéìù ïðéòá äìéîã úåèéùì äéàø äæîã õøúîå

ìåîì ,åðá úà ìåîì øúåî äàðä øãåîù äðùîá ïðú àì ïëìå, úåçéìù ïðéòáã ïåéëã 
äìéîá ,øåñàå äéì äðäîå ãéáò äéúåçéìùáã åðá úà ìåîì øåñà.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
øéòäì äàøð ,ïéã úéá úøåúî ìàøùéî ãçà ìë ìò áåéçä çðåî áàä ìî àì íàã ïåéë ,

à''áàä úåöî äùåò åðéà ìîùë ë ,áåéçä úà äùåò àåäåìù  ,à''øéúäì àøáñ ùé ë.  
  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àùíéáìò  
åù íùá íúáúëù äî'' éëãøî éùåáì úá ÷ìç 'øåé''ñ÷ ïîéñ ã'' çáàøä áúëù äî ìò'' ã

å ÷øô úåòåáù úåëìä 'íðçá íäéðáá ìåîé åðîî äàðä åøãð íàã , ïåéë øúåî ïëìã áúëå
åéå úáù äçåã äìéîã''òå äùòú àì íäá ùéù åìéôà èäù , àìå äùò äçåãã ïëù ìë
íéøãðáù äùòú àì ,äàðä øãåî óà ìåîì øúåî ïëì ,à øéòäì ùé'' ìäåî äéäéùë ë

îé÷ã íå÷î ìëá åîë øåñà àäé øçà'' íéé÷ì øùôàã àëéä äùòú àì äçåã äùòã ì
äçåã åðéàã íäéðù ,áàøäã øùôàå''øçà ïéàùë ÷ø éøééî ã.  

  
 øåôéë íåé áøòá úåìåòô úåùòì øúåî íàäíåöä úà ùéâøé àìù éãë  

 íåöä úà ùéâøé àìù éãë íéøåãë øåôéë íåé áøòá ìåèéì øúåî íàä íúø÷çù äî
øåñéà ïéà àðéãîã íé÷ñåô äáøäî íúàáäå ,ïë úåùòì éåàø ïéàù ÷ø , íéáúëîáå

äøä øéòä úëøòîì'' íéãéñç øôñá àúéàã äîî õøååù øæòìà âðø ïîéñ''á àáåî â ïâî

ö ïîéñ íäøáà'ñ "ë ÷'' æáá øéãú ÷åøé àìù äöåøäúñðëä úé ùøåù åúñéðë íãå÷ ñåòìé 
éø÷ì ïéøå÷ù"òá ìáà õáàá äòùú áøòå øåôéëä íåé áø åéôá úå÷éúîä øàùéù øåñà 

úå÷éúîä òìåá ÷åøä òìåáùëå ,øåôéëä íåé áøòî úåìåòô úåùòì øåñàù ïðéæç.   
  

èéìù ïøèù éëãøî äéìãâ áøä'' àíéìùåøé  
øéòäì äàøð , äæ ïéàã äæ úà òìáéå øåôéë íåéá äôá íòè øàùðã íúä éðàùã äéàø
øåôéë íåéá ,øúåî àäé øåôéë íåé áøòî äìåòô úåùòì ìáà , íåé áøòá ìåëàì øåñà éëå

øåôéë íåéá äðåòî àäé àìù äùòé äæù íåùî øåôéë.  
  

äòåáù øîàù åîë àéåä íàä äùòîä äéä êëù úîàá åøéáçì øîåàù éî  

åôä ú÷åìçî íúàáäù äî íàä äùòîä äéä êëù úîàá åøéáçì øîåàù éîá íé÷ñ

á÷ä ìù åîù àåä úîàù ïåéë äòåáù øîàù åîë àéåä'' àéåä àì úîàá àîìéã åà ä

äòåáù ïåùì.  
  

èéìù õë êåøá éáø ïåàâä'' àîäéá áø''ïåôøè éáø áåçø õéðæéå ã   

 äðåé éáøáã íéðåùàøá íéã÷ äæ øáãã øéòäì äàøðò äàøéä øôñá''î î'' ááúë àìù 

äå úîà àø÷ð íùä éë úîàá òáùé 'úîà íé÷ìà.  
  

 äùòîä íãå÷ òéãåäì êéøö íàä ãùçì íøåâù øáã äùåòä  

äùòîä øçà òéãåîù ÷éôñî åà äùåò òåãî äáéñä  

 íùá íúàáäù äîåù" äîùì äøåú úú ïîéñ'' ôá ìàùðù åàéáîä øáã äùåòä íãà
åäåãùçé àìù éãë ïéðòä ùøôì åîöò úå÷ðì êéøöù ãùç éãéìíàä  ùøôì êéøö 

åà äùòîä íãå÷ òéãåäìåàîìéã  ùøôìå òéãåäì áééçúé æà àéää äùòîä äùòéù øçà 

äéä êéà åìù øúéää øáã, îâî äéàø àéáäå íãå÷ øéáñäì êéøöù ÷ñôå'.  
  

èéìù øâðéæåìù äéáåè éáø ïåàâä'' ààúà úéø÷ ìù äáø  

øéòäì äàøð ,îâá àúéàã àäî 'ë÷ úáù''ò æ'' áêë éúéùòù äòùá éðúãùç äîá êëå 

ãùç äéäé àìù ïôåàá ïéðòä íäì øéáñäå ,çà øéáñäì éãù ïðéæç''ë .  
  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

øéòäì äàøð ,îé÷ã àäî'' ìô ïîéñ äòã äøåé''â óéòñ æ'  íéçéðîå íéã÷ùî áìç úåùòì åâäð

óåò øùá äá ,ïðáøãî ÷ø åðéàå ìéàåä .äîäá øùá ìáà ,çéðäì ùéíéã÷ù áìçä ìöà  ,

ïéòä úéàøî íåùî,íãå÷ äùòîä úåùòì ïðéòáã ïðéæç  ,ãùçî àéöåäì éãë.  
  

 íéåñî úñðë úéá ìù øåáéö çéìùäå éàáâä äéäé àìù òáùðù éî  

íäî ãçà úåéäì øúåî íàä  

 íéåñî úñðë úéá ìù øåáéö çéìùäå éàáâä úåéäì äöåø åðéàù òáùðù éî øå÷çì ùé
äì åì øúåî íäî ãçà íàä íäî ãçà àîìéã åà ãçé íäéðù ÷ø äéä åìù äðåëäã úåé

øåñà éîð ãáì ,öæ øâééà àáé÷ò éáø ïåàâäã íúàáäå''äæá ìàùð ì.  
  

èéìù õéáåðéáø óñåé áøä'' ààúòîù é÷åñàì ììåë íéìùåøé  

øéòäì äàøð ,ùá äðäã'' òøåé''ìø ïîéñ ã'' è ìèáì òáùð íà äìç äòåáùä ïéàã øàåáî
äåöî ,åùá ïééòå''úáùú '' õá ÷ìç 'ñ÷ ïîéñ''  â àéåä äáéúä éðôì øåáòì àìù òáùðäã

 íéáø àéöåäì àúééøåàã äåöî éîð äæã äìç åúåòåáù ïéàå äëåñ úåùòì àìù òáùðë

äùåã÷áù íéøáãá åúáåç éãé.  
  

âä ìëã ïðéòá íéøãð úøúäá íàä 'áåøá éã àîìéã åà øãðä úà øéúäì åîéëñé úåèåéãä?  

 íùá íúø÷çù äîåù"ä ú éáö øô÷ ïîéñ äòã äøåé''è äùìù ïðéòáã íéøãð úøúäá 

íàä úåèåéãä éàëæ íéøîåà íéðùã áåøä øçà ïéëìåäù äùìùá úåðåîî éðéãì àéîã 

áééç øîåà ãçàåà éàëæ àåäã ''ä ë''áùë íéøãð øúéäá ä ' äùòð øúåî àåäù íéøîåà

ãâðúî éùéìùäù óà øúåî åà  àîìéãë åéäéù ïðéòáã éðàù íéøãð øúéä äùìùä ì
øúéäì íéîéëñî,øéúäì ïéà äùìùä ìë úîëñä éìáå øãðä úà ììë  ,áåøá éãã ÷ñôå.  

  

äáä''éð åðééáìåè íééç äùî ç'' åìàøùé øåà úáéùé  

øéòäì äàøð , ïéã úéá éðäî íéøãð úøúäá íàä íé÷ñåôä ú÷åìçîá àéìú äøåàëìã
íéøãð úøúäá ìå÷ù ïéã úéá éðäî íàã ìå÷ù , íìåëù êéøöã íåùîåîéëñé , äèéùäå

íéøãð úøúäá éðäî éîð áåøã àøéáñ éðäî àì ìå÷ù ïéã úéáã úøáåñã.  

  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

 áåè ìæî úëøá  

éááì úåøé÷á ãåîöä éòøå éãéãéì  

äøä'' âøòìñ÷à ïåéö ïá èéìù'' à  

 íéìùåøé  

 ïçáîä øåëá åãîò ìâøì  

øåé ìò íéðáøä ìöà''á ÷ìç ã'  

 äìòîå äìòî úåìòì äëæéù àåòø àäé

ã ìë úà íééñì äëæéå 'ù é÷ìç''ò  

àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî  

åãéãé êøáîä:  óàìù ìàåîùíéìùåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é   

ãáëðä áéãðä  

 áøä õòîðééèù äùîèéìù'' à  

éèéñ ïàéðåé  

 åðá éñåøéà úçîù ìâøì  

äáä'' çéìúôð éð'' å  

áò'' áøä úá âøòéåøá óñåé èéìù'' à  

÷øá éðá  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

ð äåøé åéöìç éàöåé ìëî úç  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

åîù íåìòá õôçä 

úåéîùâáå úåéðçåøá äçìöäì úåëæì  

ìàøùé ììë ìëìå åúéá éðá ìëìå åì   

  

 úîùð éåìéòìå  

ä" ääîçåø ãáëåé   

ø úá 'ïøäà íäøáàò '' ä  

ú.ð.ö.á.ä.  


