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 סנהדרין מושיב החילוקים בין ו״מ לד״נ
 וכ׳ דח״ג הן כד״נ א״כ להל הדברים ח״ג
 שוים לד״נ. ונרא׳ דגר שושב שסרג גר
 הושב ת״כ גולה כמ״שלעילוד״נ של גר
 סושב טהג סמיד א״כ ה״ה גלוש, אך

 במי ללאה עץ בגמרא גאן וגפ׳ גה״ג בסנהדרין וביומא םיןי פ׳ גא לו וגי׳כ מלוי מלל«* ג״ג מיןלמ כיין דאינו מחלל מבור׳ ה״ל לענץ זה כק אף שהוא כזר לכל
 גגמ״ד אס הרג כה״ג וקיום גמ״ד נממנה כה״נ חתר מדמהו של שני יק דגריו מ״ל. ולגל השימוש אם הרגו ואח״ג טדמ שהיא חלל גיץדמטדתוגשילם
 כה״ג שהרג ונחמגה כמ״ג אחר ועמ״ר יוצא כמיחחו של אחל אך כאן מיילי לד״ה גהרגההורגו וז״פ. ומגיאהרהמ״מ גשם הר״מווקא מי שגחחייג גלום
 דהיר גה״ג ילא נחמגה אחר קיום גמ״ו ועמר דגו גלא גה״ג וגן גהיג ק מיין אבל מי ששחוק המלך שלא יהרגם גהורא׳ שמה וברח לשמח אפי׳ זר
 שהרג ונגמר דט כלא כה״ג אחר יכילהו ביצול גן מגואר גר״מ מ״ו. והכ״מ חמה
 מממס הזה דהוי עמ״ר כלא כה״ג מצוה תי״א(א) שלא ידבר העד בדין אשר יעיד עריו בדיני נפשו׳ דגש״סמטא׳ דואג מעה דהוא זר והוא
 מ׳ בגמרא ופשימ מ׳ בחום׳ םנהודן דף זולתי בהגדת עדותו לבדואע״פ שהוא משכיל וחכם םי׳ חייב רק כדן המלכו׳ א״כ לא ממה
 י״ח מ״ב בו״ה איט יט׳ כמט להוי׳ כן שהעד אינו נעשה דיין בד״נ שנא׳ ועד אחד לא יענה בנפש למות מם איך הרגו שלמה וצ״מ ומ״ש שגמ׳
 והיא פשיט . ומ״ש שכחט הא ואיט וכ׳ הרימ כמז״ל מכפל הלאו בזה הענץ שנא׳ לא יומה על פי הקא בהולאש שעה מפני שהרג הדן כך
 יוצא גכהן אחל כגון משיח שעגר כוליכא עד אחד כלי לא יחת בםשפמ חעד ואמרו בסנהדרין ועד א׳ לא דנצל גכימ אגל מירד גמלכוס איט
 ומ׳ כס׳ פר״דדרוש י״א שכ׳ דההולג יענה בנפש בין לזכות בץ לחובה וביאת ־שטעם זח הוא משום גיצולגמזבשמ״ש-וגר׳דה״הלכלמםרגין
 כס״ג אימ יוצא משם משוםרחמא במכפר דמחזי כנוגע בערוהו. ובדיני נפשוח כלבד הואענין זה שאינו כהוראש שער מל מכירה שיטה מוז
 נושא איט דן שימכפר לאין קטיגור יכול לענות כו בץ אבות כץ לחובה כמו שאמרנו. משדשי חכמו׳ משמ״ד אימ ניצול גמזגח ואפשל אט׳ מל
 ומ׳ ג׳ זה כשם המטרשים. וא״י כוונשו מה שכתוב במצוה הקודמת לז. מדיני המצוה מה שאמרו ז״ל עו וגהן ומגור׳ גירו איט ניצול וצ״ע.
 לשוה כה״ג עם כל אנשים דטיקר הטעם שעד שהעיר בדיני נפשות ואמר אחר p יש ללמד עליו זטת וטהגמ מצוה צ בזמן שישראל מל אוממן
 טון ולא ט׳ כה״ג בשמח גמ״ו ואם משתקין אותו שאין מקכלין ממנו לתחת עליו שוס דבר אחר ושנהורין של מ״א יישטם במקומם יט׳
 היה כה״ג יוצא כמו שאר ב״א. ודברי שהוא עד עליובד״א בדיני נפשות אבל בדיני ממונות יש לעד שוה לנמרי לד״נ כמו מדיני גסשומ אם
 המפרשים צ״מ גדל ובאמח אין חילוק כין ללמד זכוח או חובה אבל לא ימנה מן הדיינץ ולא נעשה דיין אין הב״ד יושבים במקומם אין דגין ד״נ
 אדם אחר וכין כה״ג טלם יוצאים אם שאין עד נעשח דיין אפי׳ בדיני ממונות ובד״א בדבר שצריך ה״נ דני גלוח. ומ׳ בר״מ מי״א מה׳

 הי׳ גמ״דבפגי כה״ג מיבתים׳ יומא שם עדים מן חתור׳ אבל בשל דבריהם עד נעשה דיין. ומפני כן
 שכחט בתיהן דכה״ג עיקר יכו׳ ודבריהם נעשה דיץ בקיום שטרות דקיימא לן קיום שטרות דרבנן
 צ״מ ילא עיינתי יכעזה״י עוד חזון למומר. דמדאורייח׳ עדים החתומים על השמד נעשהכטי שנחקרה עדותן
 ומ״ש במטתמביאר דאי אמרינן במיתת בב״ד. ויחד פרטים בסנהדרץ ובמכוח (הלמה עדוח פ״ה).
 טלם חוזר אי לא היה נה״ג איט מוזר ונוהגת מצוה זו בזכרים לברם ובזק הביח וסנהדרין במקומן

 במיחח משוח שעבר. יבאמח צ״ע דאפשר כי אז נדון נפשות ולא בזמן אחד ואז נצטרך לעדות אנשים באמש אין גר מושב מ« רק בזמן היובל
 הקא אם ישנם טלם בשעת נמ״ר צריך על זה ועד שהעיד ועובר על זה ודיבר בץ אבות כץ לחובה אך מ״מ נ״מ בזמן היובל אף אם לא
 דיקא טלם אבל אם אתו ליכא אין עבר על לאו זה אבל אינו לוקה עליו לפי שאין בו מעשה ט׳ ב״ו הגוול במקומם שלא טו וטן
 םכרא דלא יחזור כיין ולא היה כילם והרמב״ן דל פירש זה הכתוב של לא יומת על פי עד אחד בלאו דני נפשית מ״מ ג״ח דט בעלן זה כגן
 דלפי״ז ריר שאין ט משוח שעבר ומשוח אחר והוא שלא לקבל עדות מיוחדת בדיני נפשות חהו בנון גח דגהרג מפ״ידץ אחד ומ״א גמגואר
 גשמן כגון גג״ש לא יחזור הרוצח יאפשר שיהיו העדים מאין אוחו אחד מחלון זח ואחד מחלון אחר רחוק גר״מ במלט׳ מלטם א״כ טלה ג״ג גד״ז
 בה״ג עיקר ולא עיינחי יבמזה״י כמהדו״כ מן הראשון עד כדי שאין העומדין בחלונות יכולין לראות זח אט׳ מ״שמ״א ודיין אחר כמו מזיר וא״צ
 י את זה אבל כולן מאץ בבעל העבידה ונחבאו־ זה בפיק כיצד ב״ו הגמל במקומו וז״פ. ונראה דלגל
 העדים במסכת סכות הוברים שוה ו״ג לד״נ ואין דנין בה״ג
 מצוד. תי״ב(א) שלא נקת כופר כלו׳ פדיון ואפילוכל ממון שבעולם בו״ג אלא בב״ו הגמל הייני של מ״א
 להציל נפש הרוצח שלא להורנו שנא׳ ולא תקחו כופר ע׳ בר״מ כמה דנים בדנינסשוה ס״ס

 לנפש רוצת אשר הוא רשע למוח. שורש מצור. זו ידוע שאס כד״ג ב״נ:
 הורשו אדוני האp ליקח כופר מיד הרוצח נמצא שכל הנדול מצוד. תי״א (א) שלא ידבל העד וט׳
 מחבירו ועשיר ממנו יהרננו אם יחרה אפו עליו ויתן כפרו ונמצא שהעד איט נמשה
 חרב איש באחיו והישוב בטל. מדיני המצו׳ מה שאמרו ז״ל שאפי׳ דין בו״נ שנא׳ ומל אחד לא יענה בנפש
 רצה גואל הדם לפוטרו ואמר לדיין שהוא טוחלעלדמו ושיקחו וט׳ וכ׳ הר״מ ונכפל הלאו וט׳ שנא׳ לא
 ממנו כופר אס ירצו אינן רשאים ליקה הכופר •ולא לפוטרו בכל יומין וט׳ מטאר זה בר״מ פ״ה מהלטס
 חוזר וגם חוזר בשאר כגון במשיח שעבל לק טמון שבעולם אלא יומת כמצות האל עלינו יחר פרטיה במס׳ מוות ושם איט מבואר רק מלאו הזה לא
 בוליכא כמ״ש התום׳ א״כ שיה לכ״א וצ״ע סכות (הלכות רוצח פ״א). ונוהנח pn הבית בזכרים ונקבות יענה וט׳ לק מבואר בםמ״ק להר׳׳מ
 כעח. ויש עוד מקלט מיוחו לכהנים שעכשיו מסן הזה אין לנו עסק בדיני נפשות. ואטרו בכאן בחלק ל״ס מצוה רצ״א. ומ״ש הרהמ״ח כאן
 ומטאר כאן בר״מ ס״ה דכהן שהרנ בשוע שגוהג איסור זה גם בנקבות ואע״פ שהן אינן דנוה הענין הוא שהעד אימ נפש׳ דין בד״נ אשגרס
 והוא מל גגו של מזגח ומטו׳ גירו והרגו שאם אולי בזה״ז מחמת מלבות או סיבה אחרה יבוא ביד אשה לישנא דאיט נמשה דין אפי׳ בד״מ כמ״ש
 גוה״ד גהרג מ״י גמו כחוך מ״מ כך הוא ענין שישאלו ממנה להציל נפש רוצח בשביל טמון שתיא מוזהרת הרהמ״ח אח״ז ומ״מ מוחר לומר ומהו
 גזה״ג ודוקא מגו של מזגח ועטרה גירו משוס לאו זה שלא ליקה ממון ותצילנו ועובר ליז בץ איש בין להכ״ד והוא אימ דין כלל וגד״נ גזה״כ
 וכהן אכל זר או כשעה שאין עטרה כידי אשה ולכך! כופר להציל הרוצח עבר על לאו זח ועונשו גדול היא שאסיר לילו׳ כללממצ אפי׳לזטם
 או שאיט מל עו של מזכח אינו נקלט כי הוא סיבה לאיבוד כמה נפשות מישראל: אע״פ שאינו דיין כלל כמו שמטארבש״ם
 וממאל גר״מ דאין מניחין איהי שם יגילין מצוד. חי״נ(א) שלא נקח מפד מהמחויב גלות מחמה שהרג וכל״מ יכהרהמ״ח כאן. ה״פ אם מכר
 אוחו לעיר מקלט. ופשיט ולאחר שהשלים שוגג לפוטרו מן הגלוח שנאמר ולא תקחו מפר ואמר רמתו הן לזכות יק למיג והג״ו מאין
 מטושו מ״ל כיוצא מעיר מקלט גשיע גי לגוס אל עיר טקלטו לשוב לשבת בארץ ולפי משמעות זה לפי וגריוגיואי הכ״ו עושין כן ט הם מאים
 לא יוכל לעכור יומם ולילה וכלההורגו הדומה יהיה לנום פעול כלומר לא תקחו כופר על טי שהוא לנוס הזטח או החוג יםי׳ ומת מי שיט׳
 גהלג עליי אך צליך לילך אל ע״מ כמי כל אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ מנויי אבותיו. שורש איסור אך הוא מוזהר שלא יאמר כל$אןז לזכות
 יוצא מעיר מקלט וצריך לחזור ואס לקיחת הכופר בהורג שוננ וכל ענינו כענץ דצרג מזיר אץ צורך דמא הצלת נפשות מ״מ גזה״כ כך מא
ב ומחשטמ הש״י עמקו. כדיני גלוה ובדיני ת  לא גמר עבודחי כמדד והניח עטדחו להאריך פה בדיבור t ב
 כאמצע (חון מה שאסור להגיח טטוחו מלקוח ג״כ ששוים לד״נ מ׳ בר״מ ט״א
 ואכ״מ) מ״ל כיוצא מזיר מע״מ וגל המרגו אינו נהרג עליו וגן אם גמר ולא הלך מהי סנהורין וגכ״מ שם. ומ״ש הכהמ״ח וכיאמ הטעם משוס דמחיי כנוגע גערות
 צע״מ במזיד בודאי מחר דמו. הכלל רעבור׳ דינו כע״מ וגד׳ ג״ג אם נגמר דט גן מבואר בסנהדדן tp3 ל״ו מ״א והגס ממממ מעם הזה למנוע לומר זטח להציל

 אברר זה היטיב בעזרת הגומר עלי, יגם
 דגד הש׳׳ס בסנהדרין דף י״ח אינם
 מוגנים לי דאמדגן דסד״א דנה״ג לא
 יגלה כלל כיון דחגן כהן גדיל שהרג אינו
 יוצא משם ילית לי׳ תקנתא בחזרה אימא
 לא ליגלי קמ״ל ובאמת כה״ג אם מינו
 כס״ג ועמ״ר לפניכת״ג חוזר ושוה לארם
 אחר ואם נגמ״ד בלא כה״ג איט חיזר
 יבכה״ג חוזר ה״נ בכה״ג דמיירי שלא מינו
 כמ״ש התום׳ שם אבל אם מיגו כה״ג

 נפש אימ מספיק אך העיקר שקבלו זה דהדין כך כמו שמטאר גר״מ בכ״מ:
 מצדה חי״ב (א) שלא גקמ טפר וכו׳ שנא׳ ולא תקחי טפר וט׳ מטאר גר״מ
 שיא מה׳ מצמ וכ׳ הרהמ״ח ונוהג גזו״נ טיט ממן הטס
 אם אפם לקחה משר והצילה מ״י המלט׳ מוגרמ גל״ח ומ״ש הרסמ״ח אולי כזה״ז
 אין מוניצ כזה״! דהאידנא ליכא ד״נ רק טוניצ דקאי אלעיל טמן שהי׳ טהג ל״נ
 וגל״מ שם ממאל ימוזמרי׳ ג״דשלא יסחו טפר ואורחא דמילחאנקימשמ״ס הרוג
 היא ביום גרגר הזה אגל מידה שכ״ח מוזהל גוגלי הלהמ״חזדס. ומל לאו זם
 אין לוקין ולא נחשג גר״מ סי״מ משנהורין גפלל הלוקין ופשוט והיי לאי שבממק
 וטמן לתשלומץ ואין לוקין ונראה ומוי במו שותו ודנית שאיט מייג להחזיח רק

 כשמגמו טץ דגמן ברצון ואין להאריך גזה מ׳ גחזה״מ שיי ט״ז:
 מצוח תי״ג(א) שלא נקח ספר מהמתויג גליס שגא׳ ולא תקמו וגו׳ מבואר
 גר״מ ש״ה מהל׳ רוצח וכל מציה צ גמציה הקידמח. ימיין
 גגמוטמ ר ל״ז. (חשלח םפר גמדגר שלי״ס וגחחיל ספר רגרים גטזהשי״מ):

 מצוה

 לע־מ וברח ועכדומת כה״ג אין מלץ אוחו עוד כי כמו שיצאממ״מגמיחחגה״ג
 ס״ג לאחר עבור׳ חוזר לביתו כי הוא כאלו ט׳ כתוך ע״מ ומת כה״ג ה״כ אך זה אין
 חידוש כי כל הנגמ״רימחכה״ג איט גולה כלל אפי׳ כל אדם גמ״ש למיל. אך
 אני מסופק ראם ינלה לע״מ קידם שדני אוחו כמישמטאר לטיל בתחילה מקוימין
 יט׳ ינחבסי לעיל דאף קודם גמ״ר נהרג עליו כמ״מ ט נקלמ אף קודם נמ״דאס
 מח הכה״ג היום שגיוון אפשר ג״כ דייצא משם לגיחי מהכפר אף שלא עמ״ד
 או אפשר כלח עמר אינו מהכפר גמיחח הכהן וגומרין דמ או שלא ככה״ג *
 גכה״נ וצריך לחזור למ״מ יצ״מ. ואם נא׳ דאף קוום גמ״ו נחכפר כמיחס הכהן
 א״כ אם ברי! לעבוד קודם גמ״ד ומה כה״ג יוצא נ״כ ט המטרה דנה גמ״מלגל
 דגריו מ״ג. וגר׳ פשוט דגהן ועגור׳ גירו דגקלט טיט מווגא שאין מצומצ
 ממוללת אפי׳ אם אסור למטר מון ס״ר קיג ומומין שאינם שויס מ׳ גר״מפ״ש
 מהי ג״מ אבל גגוונא רעגודסו מחוללת גחו שחשג שם הר״מ טדאיאיט נקלס.
 ונר־ דתלל לשיטת הר״מ פ״י מהל׳ ג״מ דאיט מחלל עטרתו אט׳ גירומ שמא

. v-».. •ytif* *yflt t •זז -


