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(א) כִּ י יִּמָּ צֵ א חָּ לָּל בָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ שֶׁ ר יְֹקוָֹּק אֱ ֹלהֶׁ יָך נ ֵֹתן לְָך ל ְִּר ְש ָּתּה ֹנפֵל בַּ שָּ דֶׁ ה ל ֹא נודַּ ע ִּמי ִּהכָּהּו:
(ב) וְ יָּצְ אּו זְ ֵֹקנֶׁיָך וְ שֹפְ טֶׁ יָך ּומָּ ְדדּו ֶׁאל הֶׁ עָּ ִּרים אֲ שֶׁ ר ְסבִּ יבֹת הֶׁ חָּ לָּל( :ג) וְ הָּ יָּה הָּ עִּ יר הַּ ְקרֹבָּ ה ֶׁאל
הורדּו
הֶׁ חָּ לָּל וְ ָּל ְֹקחּו זִּ ְֹקנֵי הָּ עִּ יר הַּ ִּהוא עֶׁ גְ לַּת בָּ ָֹּקר אֲ שֶׁ ר ל ֹא עֻבַּ ד בָּ ּה אֲ שֶׁ ר ל ֹא מָּ ְשכָּה בְ עֹל( :ד) וְ ִּ
יתן אֲ שֶׁ ר ל ֹא יֵעָּ בֵ ד בו וְ ל ֹא ִּיז ֵָּרעַּ וְ עָּ ְרפּו שָּ ם ֶׁאת הָּ עֶׁ גְ לָּה
זִּ ְֹקנֵי הָּ עִּ יר הַּ ִּהוא ֶׁאת הָּ עֶׁ גְ לָּה ֶׁאל נַּחַּ ל ֵא ָּ
בַּ נָּחַּ ל( :ה) וְ נִּגְ ש ּו הַּ כֹהֲ נִּים בְ נֵי לֵוִּ י כִּ י בָּ ם בָּ חַּ ר יְֹקוָֹּק אֱ ֹלהֶׁ יָך לְשָּ ְרתו ּולְבָּ ֵרְך בְ שֵ ם יְֹקוָֹּק וְ עַּ ל
פִּ יהֶׁ ם י ְִּהיֶׁה כָּל ִּריב וְ כָּל ָּנגַּע( :ו) וְ כֹל זִּ ְֹקנֵי הָּ עִּ יר הַּ ִּהוא הַּ ְקרֹבִּ ים ֶׁאל הֶׁ חָּ לָּל י ְִּרחֲ צּו ֶׁאת יְדֵ יהֶׁ ם
עַּ ל הָּ עֶׁ גְ לָּה הָּ עֲרּופָּה בַּ נָּחַּ ל( :ז) וְ עָּ נּו וְ ָּא ְמרּו יָּדֵ ינּו ל ֹא שפכה שָּ פְ כּו ֶׁאת הַּ דָּ ם הַּ זֶׁה וְ עֵ ינֵינּו ל ֹא
ית יְֹקוָֹּק וְ ַּאל ִּת ֵתן דָּ ם נ ִָֹּּקי בְ ֶֹׁק ֶׁרב עַּ ְמָך י ְִּש ָּר ֵאל וְ ִּנ ַּכפֵר לָּהֶׁ ם
ָּראּו( :ח) ַּכפֵר לְעַּ ְמָך י ְִּש ָּר ֵאל אֲ שֶׁ ר פ ִָּּד ָּ
הַּ דָּ ם( :ט) וְ ַּא ָּתה ְתבַּ עֵ ר הַּ דָּ ם הַּ נ ִָֹּּקי ִּמ ִּק ְרבֶׁ ָך כִּ י ַּתעֲשֶׁ ה הַּ יָּשָּ ר בְ עֵ ינֵי יְֹקוָֹּק:
רש"י

רמב"ן

(ה) וענין העריפה ,אמר ר"א שהשם צוה
(ב) ויצאו זקניך  -מיוחדים שבזֹקניך ,אלו
לעשות כן על העיר הֹקרובה כי לולי שעשו
סנהדרי גדולה :ומדדו  -ממֹקום שהחלל
שוכב :אל הערים אשר סביבות החלל  -לכל עבירה כדומה לה לא נזדמן שיהרג אדם
ֹקרוב מהם ,ומחשבות ה' עמֹקו לאין ֹקץ
צד לידע איזו ֹקרובה( :ד) אל נחל איתן -
אצלנו .אבל הרב אמר במורה הנבוכים (ג
ֹקשה שלא נעבד :וערפו ֹ -קוצץ ערפה
מ) ,כי הטעם לגלות על הרוצח ולבער דמו.
בֹקופיץ .אמר הֹקדוש ברוך הוא תבא עגלה
בת שנתה שלא עשתה פירות ותערף במֹקום בעבור שברוב הפעמים יהיה הרוצח מן העיר
שאינו עושה פירות ,לכפר על הריגתו של זה אשר סביבות החלל ,וכשיצאו הזֹקנים
ויתעסֹקו במדידה ההיא וזֹקני העיר ההיא
שלא הניחוהו לעשות פירות( :ז) ידינו לא
יעידו לפני הבורא שלא התרשלו בתֹקון
שפכה  -וכי עלתה על לב שזֹקני בית דין
שופכי דמים הם ,אלא לא ראינוהו ופטרנוהו הדרכים ושמירתם ושאינם יודעים מי הרג
את זה ,וכשיחֹקר הענין יאספו הזֹקנים
בלא מזונות ובלא לויה .והכהנים אומרים
ויביאו העגלה ירבו בני אדם לדבר בו אולי
כפר לעמך ישראל( :ח) ונכפר להם הדם -
יגלה הדבר ,וכבר אמרו (ירושלמי סוטה פ"ט
הכתוב מבשרם שמשעשו כן יכופר להם
ה"א) שאפילו תבוא שפחה ותאמר פלוני
העון( :ט) ואתה תבער  -מגיד שאם נמצא
ההורג אחר שנתערפה העגלה הרי זה יהרג ,הוא הרוצח לא תערף ,ואם יודע הרוצח
ויחרישו ממנו ויעידו לפני הבורא על
והוא הישר בעיני ה':
נפשותם כי לא ידעוהו יהיה בזה זדון גדול,
רשב"ם
וכל השומע שמץ דבר בענין יבוא ויגיד
וענו
[וגו']
לוי
בני
הכהנים
ונגשו
(ה)
ויתפרסם הדבר ,ויהרג או על ידי ב"ד או
תבער
(ט)
ישראל:
לעמך
כפר
[וגו']
ואמרו
המלך או גואל הדם .ויתחזֹק הענין ,בהיות
הדם [וגו']  -אם נמצא הרוצח אחרי כן
המֹקום אשר תערף בו העגלה לא יעבד בו
י"י:
ייהרג :כי תעשה  -מה שישר בעיני
ולא יזרע לעולם ,יכירו בו רואיו וידברו בו:
והנה לפי הטעם הזה יש בתחבולה הזו תועלת ,אבל המעשה איננו נרצה בעצמו .והיה ראוי
עוד שיעשה בשדה טוב ראוי לזריעה ,שיכירו בו רואיו ,כי בנחל איתן לא יודע מדוע לא
יעבד בו .ולפי דעתי ,יש בו טעם כענין הֹקרבנות הנעשים בחוץ שעיר המשתלח ופרה
אדומה ,ולפיכך מנו חכמים עגלה ערופה מכלל החוֹקים:
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