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 אבל קשה למה לא פסק כרנגן ורק אחר הנוף ותירץ ושמא להקל כד״נ ופו׳ גוה״ד הרגו כתוך עימ נהרג עליו. והנה נר׳ מלשון הר״מ שכ׳ דקודם שנמס או
 ואין ויל ממש ע״ש . והקישיא שלו על הדי! הראשי! שכ׳ הר׳׳מ ועיקרו בתוך בחזירתו עם השניים וכו׳ דפסור דוקא בדרך חיץ לע״מ אבל אם הוא בע׳׳מ אפי׳
 החחום ונופו לחון דנקלט אף בנוף הא לרבנן אף בעיקרו איט נקלט ע׳ ממ׳ וע״ז קודם שהב״ד דגו חייב גוה״ד וכ״ג דכש״כ הוא קודם גמ״ד מלאחר נמ״ד כיון

 תיק שפיר רפםק להקל מחמת ספק נפשות . וראה בעיניך דבדין הראשון כתב דלאחר גמ״ד וחייב גלוח גקלט שאם הרגו גוה״ר בע״מ נהרג. קיים גמ״ר דאפש
 איני תייב גלות כלל ביידאי נהרג עליו אס הרגו בע״מ כ״ג. והרוצח שגנלה א״י
 משם מד מיחח כה״ג כאשר יבואר לקמן בס״ר. ואסור לצאת משם אפי׳ לפ״נ אפי׳
 כל ישראל צריכים לו כיואב בן צרוי׳ ואם יצא משם במזיד הותר דמו ורשות ביד
 גוה״ד להורגו וכל ארס התורגו איט נהרג עליו כי כך' גזה״כ וע׳ במשנה דמכות
 דיש גירסא דכ״א חייבים עליו אך הר״מ גרסתי דאין חייבים עליו וע״ש על הגליון
 זע׳ בתויו״ט. ואם יצא בשוגג כל ההירגו אפי׳ גוה״ד אס במזיד נהרג עליו ובשוגג
 גולה ע׳ בש״ס דמכות: ולשון הר״מ אם יצא בשיגנ כל ההורגו גולה נקט בשוגג
 וממילא משמע במזיד גהרג. הכלל הוא ככל אדם. ואם הורגו בתוך חתום מקלט
 נהרג עליו כ״ה לשון הרימ והיינו במזיד והר״מ פעם נקע שוגג דגולה ומשתמע
 במזיד נהרג ופעם נקע נהרג וממילא נשמע דבשוגנ גולה ואין דקדוק בזה
 לפעמים נקט כך ולפעמים כך ואס נקלט בספק כמ״ש לעיל באילן בנופו לתוץ או
 לפנים ויצא משם במזיד ס״נ להקל ובודאי אין לשית ביד נוה״ר דלמא לא נקלט
 ולא יצא מן המקלט אלא כמו שלא נכנס כלל ואין לו רשות רק אם הרגו אין

 הר״מ דנקלט ולא כתב שההירגו נהרג עליו דבאמתאין גוה״ד גהרג עליו'בעבר
 והרגו דה״ל לגוה״ד ס״ג ג״כ ואיגו נקלט רק מספק ע״כ אין גוה״ר נהרנ עליו
 מס׳ דלמא אינו נקלט אף כעיקרו כרבנן וברין השגי מיפו ניטה לתוך התתים כ׳
 הר״מ משיגיע לעיקיו נקלט וההורגו נהרג עליו והיינו דכאן כ״ע סוברים דנקלט
 דלרבנן בודאי אזלינן בתר הטף ולר״י גם כן א״כ ההורגו נהרג עליו אס כן ר״ז
 דההירגו לא קאי רק על דין השני אכל בדין הראשון איט גהרג כיין דלרבנן

 דהלכתא כוותי׳ אינו נהרג גוה״ד. ולענין נקלט דאסור להורגו חושש לדעת ר״י
 ובדין השני דלרבנן קולט וההורג! נהרג עליו וגם לר״י קולט פוסק דקולט. אך
 קשה כיו; דלר״י הוא קולט רק למימרא כמי שמבואר בש״ס וככה״ג בנופו ניטה
 תוך התחום לר״י אין הורגין את גוה״ד בעכר והרגו למה לא חשש הר״מ לדעת
 ר״י בס״נ דלא יהרנ גיה״ר ודברי הכ״מ תמוהים דמחמח ס״נ להקל לא היה
 להר״מ לתייב את גוה״ד בד״ז ול״ע. הכלל דדברי רבינו הר״מ תמיהיס לפ״ד א
 פסק כרבנן א״כ בדין ראשו; דניפו לחון היאך פסק דנקלט אף בטף היינו שד

 גוש בתר עיקרו הא לרבנן אף בעיקרו אינו נקלט דסובריס רבתר נוף אזלי׳ בע״מ נוה״ד נהרג עליו ממ״נ אס לא נקלט אין חייכ גוה״ד ואם נקלט ויצא יש לו אפי׳
 ישית ואם אדם אתר הרגו ג״כ אינו נהרג דלמא נקלט ואם יצא אין תייב אדם
 אתר ג״כ והו״ל ס״נ לקולא. ואם יצא בשוגג נוה״ד אינו נהרג עליו דלמא לא
 נקלט ואינו נהרג אכל ארס אחר נהרג עליו ממ״נ אס נקלט ויצא בשוגג
 גהרג עליו ואס לא נקלט ג״כ נהרנ עליו אדם אחר כמ״ש. ודברי הר״מ נבי אילן
 צ״ע עכ״פ לדכרי הכל מ״ש דספק נקלט כאיזה אופן הדין כמ״ש. וכבר הכאתי
 לעיל דעיר שרובה רולתים או אין בה ב״ד אינה קולטת אני מסופק אש הרוצח
 בא לשם והי׳ שם ב״ר ולא הי׳ רוצחים ואת״ז נתבטל הב״ד או נתרבו הרוצתים
 אס בטל המקלט וצריך לברוח למקום אחר ואם לא ברח והי׳ יכיל לברואי הו״ל
 כיוצא מהמקלט במזיד דאין שים ארס נהרנ עליו. או אפשר דוקא בתחילה אינו
 נקלט אבל אם נקלט ואת״כ נתבטל א״ל לצאת משם . ונר׳ כיין דכש״ס מפיק
 מקרא בס׳ יהושע ודיבר אל זקני העיר ושם בפ׳ ד׳ כתיב ונס וכו׳ יעמד פתח
 השער ודבר באזני זקני העיר את דבריו נר׳ דעיקר הקפיד׳ בשעה הבריח׳ בפתח
 השער אכל אם קלטו ואת״כ נתבטל מטעמי׳ הנ״ל א״ל ללאת ויש לו דין מקלט
 לזה כיג ומ״מ צ״ע עד יבוא ויורה לדק לנו. וע׳ בס׳אוה״ת על התורה וכס׳
 פנים יפות בפ׳ מסעי שכתבי חילוק בין השש ערי מקלט ובין המ״ב ערי הלוים
 דבשש הערים אם נתיבו רוצחים ואין להם מקים לדור נדחים הלויס מפניהם כי
 העיקר הם מפני הגולין ולא ללויס והמ״ב העיקר הס ללוים וגולים נדתים מפניה׳
 ע״ש ומ״מ צ״ע דאינו מבואר זה. ורוצח שמתבע״מ קוברי׳ איתי שם אע״פ דליי
 אינו נקבר שם דכחי׳ ולכל חייתם לתיות נחנו וכו׳ מ״מ הרוצח נקבר שם עד מות
 כה״ג ואתר מיח הכה״ג מוליכי! עצמות הרוצח משם לקברי אבותיו. ואינו מבואר
 אס תיוב הוא לפנות עצמותיו משם כי לא נתנו לקבור רק לרוצח קודם כפרה
 ולאחר שנתכפר במיתת הכהן מתויכיס לפנית עצמותיי. או אפשר כיון שנקבר
 בהיתר איני חיוב לפנות רק דמבואר כמי בח״ס שב אל עירו ה״ה לאח״מ יש לו
 כפרה במיתת הכהן ומוליכין העצמו׳ לעירו אם רוצים וכן מסתבר . ורוצח שנגמר
 דינו לגלות ומת מוליכי! ג״כ עצמותיו לע״מ וקטרים שם עד מיח כה״ג וילפ״
 כ״ז מקראי ומבואר בר״מפ״ז. ע׳ בסנהדרין דף פ״ז ע״כ נכי זקן ממרא בר״כ
 במאי פליגי בפלוגת׳ דרבי ורבנן דתני׳ רבי אומר ונתת נפש כו׳ ממון יכו׳ ופירש״,
 גבי נתכוין להרוג את זה והרג את זה וכי׳ ואי תפשו יורשי׳ דהרונ ממונא דהורנ וכוי
 לרבי מקודשת ולרבנן אינה מקודשת וכו׳ וע׳ בס׳ ע״א בק״א בא״ש בתגינה דהקשט
 לשיטת רש״י דבקייל ברר״מ מהני תפיסה א״כ אף דפטרו הרוצח מחמת קי״ל
 בדר״מ אס תפשו הו״ל ממון שלהם אף לרבנן ועי בקצת״ת סי׳ ת״י שפלפל
 שם כאריכו׳ בזה והי׳ אפשר בש״ס לומר דאיפלגי בפלוגת׳ דשני ברייתות כאן
 במכות רף י׳ דבריית׳ אחת סוכרת יכן ר״ה יכן פיסק הר״מ דנות״ר שהרג את
 הרוצח קודם שנכנס לע״מ פטור דולו אין משפט מות כנוה״ר הוא דכתי׳ ובריית'
 השגי׳ שיגרת דת״מ דולו וכו׳ מיירי ברוצח. ונ״ל דלפ־ מאי שפסקינן דולו יכו'
 בגוה״ד מיידי התורה דוק׳ ממיתה פטרה אותי אבל ממין משלם וכאן לא שייך
 ח״מ שוגגים וכו׳ דכאן אפי׳ במזיד פטור איכ משלם ממון ליורשי הנהרג להסיברי׳
 דשייך בב״ח ע׳ בקצה״ח שס להבריית׳ דסוכרת דח״מ רולי וכו׳ ברוצח מדבר
 הכתוב א״כ פטור ושייך שפיר ג״כ נ״מ לעני; קידושי; כמו שפירש״י אךחדא נקט
 והי׳ יכול לו׳ בכה״ג ג״כ . עכ״פ לדינא לפי מה שפסקי׳ דפטור גוה״ד ממיתה

 ע׳ בנמ׳ אפי׳ לקולא וע״כ פיסק כר״י ור״י סובר כגמ׳ דלפעמים שר; גופו בתר
 עיקרו ולפעמים עיקרו בתר טפו הכל לחומ־א דנקלט ולא יהרוג אותי טה״ד א״כ
 בדין הראשי; בנופו לחון פיסק הר״מ שפיר דנקלט חף בניף רשרי נוף בתר העיקר
 והעיקר בפנים ומ״מ בודאי אם הורגו גוה״ד אינו נהרג עליו דס״נ להקל ולענין ית
 שדינן עיקרו בתר נופו דאינו נקלט אף בעיקר ואיני נהרג גוה״ד עליו ע״כ לא כ׳
 הר״מ כא; דההירגי נהרג עליו דס״נ לקולא אך בדין מופו נוטה תוך התתוס
 ועיקרו בהון האיך כ׳ ראפ׳׳ בעיקר גהרג עליו דשדינן עיקלו בתר גופו הא
 ר״י ס״ל דרק למימרא שרינן עיקרי בתר נופו ולפעמים שדי נופו בתר עיקרו
 והיאך יהרנ גוה״ד אס הרג אותו אדרבה הא נופו בתר עיקרו שדינן וס״נ להקל
 ול״מ בעיקרו דאין גוה״ר נהרג עליו [אלא] אף בנופו בפנים לא יהרג כיון דלפעמים
 שדינן נופו בחר עיקרו ומה שכ׳ הכ״מ רס״נ לקולא לעני! גוה״ד היא חימרא אך
 בדין ראשי[ לא כ׳ הר״מ שההורגו וכו׳ אבל דין השני תמוה אם פוסק כר״י ואם
 כרבנן דין הראשון תמוה . ועיר מקלט שרובה רולתיס איגה קילטת שנא׳ את
 דבריו ולא ששוה דבריהם לדבריו והוא בנמ׳ דף י׳ ע״בובר״מ פ״ז ומדרש הזה
 נר׳ אפי׳ רוב רוצתיס בשוגג ולא במזיד אינה קולטת דשוה דבריהם לדבריו דגם
 היא שיגנ. ונר׳ ג״כ דל״ד רוב תושבים אלא אם נתרבו רוצתיס שברתי לכאן כיון
 דהם הרוב שויס דבריהם ואינו קולט ונר׳ ראש הי׳ מע״מ וע״י הרוצח נשלם הרוב
 גר׳ דקילט אותו כיון דלא הי׳ הרוב קודם ככ״ל. ונר׳ ג״כ דאפי׳ היה רוב רולתיס
 שנתכפר להם שתזרו במיתת כה״ג ודרים שם מ״מ איני קולט דסתמא אמרי׳ רוב
 רוצתים וכו׳ ע״כ בכ״ע אין קולטת ומבואר שם בגמרא וברימ דע״מ שאין בה
 זקינים אינה קולטת וכן בעגלה ערופה אין מודדן וכו׳ והטעם דבעינן זקני
 העיר וליכא וכן כתב הר״מ כאן דעיר שאין בה זקנים אינה קולטת ואינו מבואר
 כמה זקנים צריך אי ב״ר של שלשה או ב״ר של כ״ג ועיין בתוס׳ סנהדרי! רף
 י״ד רכתבו אף רזקניס מבואר שם היינו זקנים מן השוק מ״מ זקני העיר משמע
 מיותרים עכ״פ אפשר בנ׳ סגי דזקנים משמע שנים ואי! ב״ד שקול וכו׳ ובפ׳
 שאתר זה גבי ע״ע מבואר בר״מ להדיא דאין מודדין אלא לעיר שיש בה בית די!
 של כ״ג וכו׳ ובש״ס דסוטה אינו מבואר אלא סחם ב״ר אפשר ג״כ בכלל וכאן
 סתס הר״מ כמה זקנים מעכב וצ״ע ובעזה״, במצות ע״ע יבואר וע׳ עיר בזה וע׳
 בס׳ מצות חלוצה. והנה כל הרוצחים מלין לערי הלויס כמ״ש ורוצח שגלה ושם בע״מ
 רצח בשגגה גולה בעיר משכונה לשכונה ואינו יוצא מהעיר וע׳ רש״י שפירש דמהעיר
 אינו רשאי לצאת מפני הרציחה הראשונה וכן נר׳ מלשון הר״מ. ונר׳דקי״לדכל ערי
 מקלט לא הי׳ תחום אחד מובלע בתיך עיר אחרת של מקלט דאל״ה הי׳ יכול להלוך
 דהולך בכל התתוס כמבואר לקמןותיכף מתחיל תחוס השני ותחום קילט ע״כ נר׳
 רהיו רחוקים זה מזה ולא היה הבלעת תחומי; ע׳ בספר יהושע נחשבים שם כל
 העיירות. אך א״י מי רחקו לזה הא מכואר שם דיליף מקרא דגולה משכונה לשכונה
 א״כ א״צ לצאת כי די לו משכונ׳ לשכונה. וע׳ בחוס׳ במטח ובזבחיס דף קי״ז
 שכחבי ררוצח שגלה לעיר מיתר בכל העיר ובתחומה ואם נגלה לשכונה באוחה
 העיר אינו רשאי לצאת משכונה זו והיוצא משכונה זו דיני כילא חוץ לתחום ע״מ
 ע״ש. ויותר טוב לו שיגלה לעיר שילך בכל העיר ובתחום כמ״ש התום׳ ע״כ
 סירש׳יי דאינו רשאי ללאת לעיר אחרת רק״״ל רלא הוי הבלעת תחימין בעיירות

 הללו וגם אפשר דגזה״כ הוא בעיר שברח שמה צריך לישב ובתחומה ולא יצא אפי׳ עכ״פ לדברי הט״א מיבא בקצה״ח שס חייב ממון אף כלא תפיסת דאי; כאן ח״מ
 שוגגין דליכא מית׳ כלל אף במזיד ומתשלומי; לא מצינו דפטר׳ התור׳ ואין להאריך
 ובאתי רק להזכיר . ועד מתי יושב הרוצח בע״מ עד מות כהן גדול ואז אח״מ
 כה״ג שב לעירו והרי הוא ככל אדם יההירגו אפי׳ גוהיד כהרג עליו_זאחד כה״ג
 המשוח בשמן המשח׳ כמו בבית ראשון עד יאשי׳ המלך ואחד המרובה בבנדם
 כמו שהי׳ בכית שני ואחד משוח שעכר מון שאירע פסול ככת״ג כיוה״כ ושימש

 לע״מ אחר כמבואר במשנה וגם שמה וכי׳ ואפי׳ הלך לע״מ אחרת הוי דינו כיוצא
 מע״מ דצריך לישב בעיר הראשונה כ״נ. ומ״מ צ״ע ר״ז אס הלך לע״מ אחרת אם
 הותר דמו וצריך לע׳ בזה(ע׳ בהשמטוח). וכן לוי שהרג בעירו גולה לעיר אחרת
 דרשאי לצאת ברציחה ראשונה כמו כל רוצח ואם הרג חון למרינחו היינו חון לעירו
 וברח לעירו עירו קלטי זה דעת הר״מ . ומשמע שבן לוי שהרג בעירו ל״מ משטנה

 לשטנה רק לעיר אחרת אבל התוס׳ במכות ובזבחים כתבו דלכתחיל׳ גולי! אותו לעיר אחר תחתיו ואחר כך ראשון חוזר לעבודתו והשני גקרא משוח שעבר כל אלו
 אחרת ובדיעבד סגי משכינת לשכונה. עוד כתבו דאף לכחחיל׳ סגי משכונה לשכונ׳ מחזירי׳ את הרוצח במיתח; ורוצח שנגמר דינו לגלות ואח״כ מת כה״ג קוד׳ שגלה
 אך סוב לו יותר ראם נולי! אותו לעיר אחרת מהלך בה ובחחומת ומלה לשכונה אינו גול׳ ואם עד שלא ננמר דינו מת כהיג ואח״כ מיט כה״ג ואח״כ נגמר חוזר
 אינו רשאי לצאת מאותה שכינה לעולם ואם יצא דט כרין היוצא מן המקלט ע״ש. במיתתו של שני שנגמר דינו בפניו . ואימי׳ לן בש״ס אם הי׳ נ׳ כהנים כנ״ל
 ומבואר בגמ׳ ובר״מ דבחחילה אחר שוגג ואחד מזיר מקדימי! לערי מקלט וב״ר אם במיחח טלם הוא חוזר אי אף במיתת אחד מהם ולא אפשיט׳ יפשיט׳ דאסור
 שולחין וכו׳ ומי שגתתייב גלות גולין אותו ומוסרין לו שני ת״ח וכו׳ וגוה״ד שהרגו לצאת משם קודם מיתת כולם דס׳ כפר׳ [להחמיר] וגם ההורגו אס יצא במיתת א׳ מהם
 קודם שנכנס לעיר מקלט תון לתחום או כשהתזירו אותו הן בהליכה הן בחזרה אינו נהרג דה״ל ס״נ.וע׳ במנ״ל שהקשה מל הר״מ דלא הביא זה ואם גגמ״ר
 חין לתחום ע״מ פטור הגוה״ד ולו אין משפט מות קאי על גוה״ר מ׳ כגמ׳ יפשיט׳ כלא כה״ג אינו יוצא משם לעולם וכן ההורג כ״ג ולא היה שם כהיג אחר וכן
 רבשוגג פמיר מגלות כי אין לגוה״ר עונש עליו אבל שאר ב״א תייכים מליו ואם כה״ג ההורג דאין שם כה״ג אחר איט יוצא משם לעולם וכל אלו השמם דאין לו

 במי


