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דברים פרק כא
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אבן עזרא

רש"י

)ב( ויצאו זקני = מיוחדי +שבזקני ,אלו סנהדרי גדולה :ומדדו )ז( ה"א שפכה = תחת סימ
הרבי ,+כמו שפכה אשורי )תה' עג,
= ממקו +שהחלל שוכב :אל הערי אשר סביבות החלל = לכל
צד לידע איזו קרובה) :ד( אל נחל אית = קשה שלא נעבד :וערפו ב( .ועל דר דרש שישוב לאחת ,כי
היד לשו נקבה ברוב .ועינינו לא
= קוצ? ערפה בקופי? .אמר הקב"ה תבא עגלה בת שנתה שלא
עשתה פירות ותער Bבמקו +שאינו עושה פירות ,לכפר על הריגתו ראו = ויתכ ,שהש +צוה לעשות כ
העיר הקרובה ,כי לולי שעשו
של זה שלא הניחוהו לעשות פירות) :ז( ידינו לא שפכה = וכי
עבירה כדומה לה ,לא נזדמ לה+
עלתה על לב שזקני בית די שופכי דמי +ה ,+אלא לא ראינוהו
שיהרג אד +קרוב מה .+ומחשבות
ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה .והכהני +אומרי +כפר לעמ
ישראל) :ח( ונכפר לה הד = הכתוב מבשר +שמשעשו כ יכופר הש +עמקו וגבהו לאי ק? אצלנו.
וענו ואמרו = כמו וענית ואמרת
לה +העו) :ט( ואתה תבער = מגיד שא +נמצא ההורג אחר
)דברי +כו ,ה( וש +אפרשנו:
שנתערפה העגלה הרי זה יהרג ,והוא הישר בעיני ה':
במדבר פרק יב פסוק יא

משך חכמה

;הרֹ ֶאל מ ֶֹה ִי
ֹאמר ֲ
ַו< ֶ
ֲאד ִֹני ;ל נָא ָת ֵת ָע ֵלינ&
ַא ֶר
נ;%לנ& ו ֲ
ְ
ַח ָDאת ֲא ֶר
ָח ָטאנ&:

אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו = יתכ ,שרמז לו,
כי ג +משה נכשל בזה ,שאמר לא יאמינו בי )שמות ד ,א( ,ועבור זה
נצטרעה ידו ,כמו שדרשו ז"ל )שמות רבה ג=יז( ,לכ אמר ואשר
חטאנו ,לכלול בזה ג +אותו.

שמות פרק ד פסוק א

י ְיקֹוָק:
ֹאמר& לֹא נִ ְר5ה ֵא ֶל ָ
ַא ִמינ& ִלי וְ לֹא יִ ְ ְמע& ְק ִֹלי ִי י ְ
ֹאמר וְ ֵה לֹא י ֲ
ַע מ ֶֹה ַו< ֶ
ַו< ַ
משנה מסכת אבות פרק ד משנה יג

רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדו .רבי שמעו אומר שלשה כתרי +ה +כתר
תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר ש +טוב עולה על גביה:
רמב"ם הלכות דעות פרק ו
הלכה א  /דר ברייתו של אד +להיות נמש בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו,
לפיכ צרי אד +להתחבר לצדיקי +ולישב אצל החכמי +תמיד כדי שילמוד ממעשיה ,+ויתרחק מ הרשעי+
ההולכי +בחש כדי שלא ילמוד ממעשיה ,+הוא ששלמה אומר הול את חכמי +יחכ +ורועה כסילי +ירוע,
ואומר אשרי האיש וגו' ,וכ א +היה במדינה שמנהגותיה רעי +ואי אנשיה הולכי +בדר ישרה יל למקו+
שאנשיה צדיקי +ונוהגי +בדר טובי ,+וא +היו כל המדינות שהוא יודע +ושומע שמועת נוהגי +בדר לא
טובה כמו זמנינו ,או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובי +מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו יחידי
כעני שנאמר ישב בדד וידו ,+וא +היו רעי +וחטאי +שאי מניחי +אותו לישב במדינה אלא א +כ נתערב עמה
ונוהג במנהג +הרע יצא למערות ולחוחי +ולמדברות ,ואל ינהיג עצמו בדר חטאי +כעני שנאמר מי יתנני
במדבר מלו אורחי.+
הלכה ב  /מצות עשה להדבק בחכמי +ותלמידיה +כדי ללמוד ממעשיה +כעני שנאמר ובו תדבק ,וכי אפשר
לאד +להדבק בשכינה ,אלא כ אמרו חכמי +בפירוש מצוה זו הדבק בחכמי +ותלמידיה ,+לפיכ צרי אד+
להשתדל שישא בת תלמיד חכ +וישיא בתו לתלמיד חכ +ולאכול ולשתות ע +תלמידי חכמי +ולעשות
פרקמטיא לתלמיד חכ +ולהתחבר לה בכל מיני חבור שנאמר ולדבקה בו ,וכ צוו חכמי +ואמרו והוי מתאבק
בעפר רגליה +ושותה בצמא את דבריה.+
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מסכת מכות דף ט ע"ב

מתני' .להיכ גולי? לערי מקלט ,לשלש שבעבר הירד ולשלש שבאר? כנע ,שנאמר) :במדבר ל"ה( את
שלש הערי +תתנו מעבר לירד ואת שלש הערי +תתנו באר? כנע וגו' .עד שלא נבחרו שלש שבאר?
ישראל לא היו שלש שבעבר הירד קולטות ,שנאמר :שש ערי מקלט תהיינה ,עד שיהיו ששת קולטות
כאחת .ומכוונות לה דרכי +מזו לזו ,שנאמר) :דברי +י"ט( תכי ל הדר ושלשת וגו' .ומוסרי לה
שני ת"ח ,שמא יהרגנו בדר וידברו אליו; רבי מאיר אומר) :א (Bהוא מדבר ע"י עצמו ,שנאמר:
)דברי +י"ט( וזה דבר הרוצח .רבי יוסי בר יהודה אומר :בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימי לערי
מקלט ,וב"ד שולחי ומביאי אותו מש ,+מי שנתחייב מיתה בב"ד = הרגוהו ,ושלא נתחייב מיתה =
פטרוהו ,מי שנתחייב גלות = מחזירי אותו למקומו ,שנאמר) :במדבר ל"ה( והשיבו אותו העדה אל עיר
מקלטו וגו'.
גמ' .תנו רבנ :שלש ערי +הבדיל משה בעבר הירד ,וכנגד הבדיל יהושע באר? כנע ,ומכוונות היו
כמי שתי שורות שבכר) ,+יהושע כ'( חברו ביהודה כנגד )דברי +ד'( בצר במדבר ,שכ +בהר אפרי+
כנגד רמות בגלעד ,קדש בהר נפתלי כנגד גול בבש .ושלשת = שיהו משולשי ,שיהא מדרו +לחברו
כמחברו לשכ ,+ומחברו לשכ +כמשכ +לקדש,
ומשכ +לקדש כמקדש לצפו .בעבר הירד תלת,
תוספות
בגלעד שכיחי רוצחי = פי' ולהכי הוצרכנו לערי
באר? ישראל תלת? אמר אביי :בגלעד שכיחי
רוצחי || +דכתיב) :הושע ו'( גלעד קרית פועלי או מקלט לפי כשהורגי +מזיד בלא עדי +הקב"ה
מזמנ לפונדק אחד כדאמרי' לקמ )ד Bי.(:
עקובה מד ,+מאי עקובה מד ?+א"ר אלעזר:
שהיו עוקבי להרוג נפשות.
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