דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת מכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
24.2.3
)ולית הלכתא כוותיה( )  11aמשנה ג9b (2

 .1א ֹו ְבכָל אֶ בֶ ן אֲ ֶ
שׁר יָמוּת בָּ הּ בְּ א ְראוֹת וַ יַּפֵּ ל עָ לָיו ַויָּמֹ ת וְ הוּא א א ֹויֵב ל ֹו וְ א ְמבַ ֵקּשׁ ָרעָ ת ֹו :במדבר לה ,כג
נִדּחָ ה יָד ֹו בַ גּ ְַרזֶן לִ כְ רֹת הָ עֵ ץ וְ נ ַָשׁל הַ בַּ ְרזֶל ִמן הָ עֵ ץ וּמָ צָ א אֶ ת ֵרעֵ הוּ וָ מֵ ת הוּא יָנוּס אֶ ל אַחַ ת הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה
 .2וַאֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ת ֵרעֵ הוּ בַ יַּעַ ר ל ְַחטֹב עֵ ִצים וְ ְ
 .3אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ עָ ִרים ִתּ ְתּנוּ מֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַרדֵּ ן וְ אֵ ת ְשׁ שׁ הֶ עָ ִרים ִתּ ְתּנוּ בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן עָ ֵרי ִמ ְקלָט ִתּ ְהיֶינָה :במדבר לה ,יד
אַרצְ אֲ ֶ
ָ .4תּכִ ין לְ הַ דֶּ ֶר וְ ִשׁלּ ְַשׁ ָתּ אֶ ת גְּבוּל ְ
שׁר יַנְ ִחילְ ה' אֱ הֶ י וְ הָ יָה לָנוּס ָשׁמָּ ה כָּל רֹצֵ חַ  :דברים יט ,ג
 .5וְ זֶה ְדּבַ ר הָ רֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר יָנוּס ָשׁמָּ ה וָ חָ י אֲ ֶשׁר ַיכֶּה אֶ ת ֵרעֵ הוּ בִּ בְ לִ י ַדעַ ת וְ הוּא א ֹ
שׂנֵא ל ֹו ִמ ְתּמֹ ל ִשׁלְ שֹׁם :דברים יט ,ד
 .6וְ ִהצִּ ילוּ הָ עֵ ָדה אֶ ת הָ רֹצֵ חַ ִמיַּד גֹּ אֵ ל הַ ָדּם וְ הֵ ִשׁיבוּ אֹ ת ֹו הָ עֵ ָדה אֶ ל ִעיר ִמ ְקלָט ֹו אֲ ֶשׁר נָס ָשׁמָּ ה וְ י ַָשׁב בָּ הּ עַ ד מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל אֲ ֶ
שׁר מָ ַשׁח אֹ ת ֹו בְּ ֶשׁמֶ ן הַ קֹּ ֶדשׁ :במדבר לה ,כה
 .7אֶ ת בֶּ צֶ ר בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ הַ ִמּישֹׁר לָראוּבֵ נִ י וְ אֶ ת ָראמֹ ת בַּ גִּ לְ עָ ד ַלגּ ִָדי וְ אֶ ת גּ ֹולָן בַּ בָּ ָשׁן ל ְַמנ ִ
ַשּׁי :דברים ד ,מג
ְדוּדים חֶ בֶ ר כֹּהֲ נִ ים דֶּ ֶר ְי ַרצְּ חוּ ֶ
 .8גִּלְ עָ ד ִק ְריַת פֹּ עֲ לֵי אָוֶן עֲ קֻ בָּ ה ִמדָּ ם :וּכְחַ כֵּי ִאישׁ גּ ִ
שׁכְ מָ ה כִּ י זִמָּ ה עָ שׂוּ :הושע ו ,ח -ט
אַרבָּ עִ ים ְ
 .9וְ אֵ ת הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ לַלְ וִ יִּם אֵ ת ֵשׁשׁ עָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָט אֲ ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ָלנֻס ָשׁ ָמּה הָ רֹצֵ חַ וַעֲ לֵיהֶ ם ִתּ ְתּנוּ ְ
וּשׁ ַתּיִם עִ יר :במדבר לה ,ו
ַ .10ויּ ְִתּנוּ לְ ָכלֵב אֶ ת חֶ בְ רוֹן כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר מֹ ֶשׁה וַיּו ֶֹרשׁ ִמ ָ
שּׁם אֶ ת ְשׁ ָשׁה בְּ נֵי הָ עֲ נָק :שופטים א ,כ
 .11וְ אֶ ת ְשׂדֵ ה הָ ִעיר וְ אֶ ת חֲ צֵ ֶריהָ נ ְָתנוּ לְ ָכלֵב בֶּ ן ְי ֻפנֶּה בַּ אֲ חֻ זָּת ֹו :יהושע כא ,יב
 .12וְ עָ ֵרי ִמ ְבצָ ר הַ צִּ ִדּים צֵ ר וְ חַ ַמּת ַר ַקּת וְ כִ נּ ֶָרת :וַ אֲ ָדמָ ה וְ הָ ָר ָמה וְ ָחצוֹר :יהושע יט ,לה -לו
שׂנֵא ל ֹו ִמ ְתּמֹ ל ִשׁלְ שׁוֹם וְ נָס אֶ ל ַ
ָ .13לנֻס ָשׁמָּ ה רוֹצֵ חַ אֲ ֶשׁר י ְִרצַ ח אֶ ת ֵרעֵ הוּ ִבּבְ לִ י ַדעַ ת וְ הוּא א ֹ
אַחת ִמן הֶ עָ ִרים הָ אֵ ל וָחָ י :דברים ד ,מב
 .14וְ זֹאת הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר ָשׂם מֹ ֶשׁה לִ פְ נֵי בְּ נֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :דברים ד ,מד
ַ .15ויּ ְ
ִשׁמַ ע ְראוּבֵ ן ַויַּצִּ לֵהוּ ִמיּ ָָדם וַ יֹּאמֶ ר א ַנכֶּנּוּ נָפֶ שׁ :בראשית לז ,כא
ֹשׁה ָ
 .16אָז יַבְ ִדּיל מ ֶ
שׁ שׁ עָ ִרים ְבּעֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ִמזְ ְר ָחה ָשׁמֶ שׁ :דברים ד ,מא
 .17אֹ הֵ ב כֶּסֶ ף א יִ ְשׂבַּ ע כֶּסֶ ף ִ
וּמי אֹ הֵ ב בֶּ הָ מוֹן א ְתבוּאָה גַּם זֶה הָ בֶ ל :קהלת ה ,ט
ִ .18מי יְמַ לֵּל גְּבוּרוֹת ה' י ְ
ַשׁ ִמיעַ כָּל ְתּ ִהלָּת ֹו :תהלים קו ,ב
 .19חֶ ֶרב אֶ ל הַ בַּ ִדּים וְ נֹ אָלוּ חֶ ֶרב אֶ ל גִּבּו ֶֹריהָ וָ חָ תּוּ :ירמיהו נ ,לו
ַ .20ויֹּאמֶ ר אַהֲ רֹן אֶ ל מֹ ֶשׁה בִּ י אֲ ֹדנִי אַל נָא ָת ֵשׁת עָ לֵינוּ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר נוֹאַלְנוּ וַאֲ ֶ
שׁר חָ טָ אנוּ :במדבר יב ,יא
 .21נוֹאֲ לוּ ָ
שׂ ֵרי צֹעַ ן נִ ְשּׁאוּ ָשׂ ֵרי נֹ ף ִה ְתעוּ אֶ ת ִמ ְצ ַריִם פִּ נַּת ְשׁבָ טֶ יהָ  :ישעיהו יט ,יג
ָ
ִ .22שׁיר הַ ַמּעֲ לוֹת לְ ָדוִ ד ָשׂ ַמ ְח ִתּי בְּ אֹ ְמ ִרים לִ י בֵּ ית ה' ֵנ ֵל  :ע ְֹמדוֹת הָ יוּ ַר ְגלֵינוּ בִּ ְשׁעָ ַר ִי
יְרוּשׁ ִ ָלם :תהלים קכב ,א-ב
 .23כִּ י טוֹב יוֹם בַּ חֲ צֵ ֶרי מֵ אָלֶף בָּ חַ ְר ִתּי ִה ְסתּוֹפֵ ף ְבּבֵ ית אֱ הַ י ִמדּוּר ְבּאָהֳ לֵי ֶר ַשׁע :תהלים פד ,יא
 .24טוֹב וְ י ָ
ָשׁר ה' עַ ל כֵּן יו ֶֹרה חַ טָּ ִאים בַּ ָדּ ֶר  :תהלים כה ,ח
 .25וַאֲ ֶשׁר א צָ ָדה וְ הָ אֱ ִהים ִאנָּה לְ יָד ֹו וְ ַשׂ ְמ ִתּי לְ ָמקוֹם אֲ ֶ
שׁר יָנוּס ָשׁמָּ ה :שמות כא ,יג
 .26כַּאֲ ֶ
שׁר יֹ אמַ ר ְמ ַשׁל הַ ַקּ ְדמֹנִי מֵ ְר ָשׁ ִעים יֵצֵ א ֶר ַשׁע וְ י ִָדי א ִת ְהיֶה בָּ  :שמו"א כד ,יג
ַ .27ויֹּאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל בִּ לְ עָ ם א ֵת ֵל עִ מָּ הֶ ם א ָתאֹר אֶ ת הָ עָ ם כִּ י בָ רוּ הוּא :במדבר כב ,יב
ַ .28ויָּבֹא אֱ ִהים אֶ ל ִבּלְ עָ ם ַל ְילָה וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ִאם לִ ְקרֹא לְ בָּ אוּ הָ אֲ נ ִָשׁים קוּם ֵל ִא ָתּם וְ אַ אֶ ת הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶי אֹ ת ֹו ַתעֲ ֶ
שׂה :במדבר כב ,כ
 .29כֹּה אָמַ ר ה' גֹּאַלְ ְקדוֹשׁ י ְ
ִשׂ ָראֵ ל אֲ נִ י ה' אֱ הֶ י ְמלַמֶּ ְד לְ הו ִֹעיל מַ ְד ִרי ֲכ בְּ דֶ ֶר תֵּ ֵל  :ישעיהו מח ,יז
ִ .30אם ַללֵּצִ ים הוּא יָלִיץ וְ לַעֲ נָוִ ים י ֶ
ִתּן חֵ ן :משלי ג ,לד
 .31פֶּ ן י ְִרדֹּף גֹּ אֵ ל הַ דָּ ם אַחֲ ֵרי הָ רֹצֵ חַ כִּ י י ֵַחם לְ בָ ב ֹו וְ ִה ִשּׂיג ֹו כִּ י י ְִרבֶּ ה הַ דֶּ ֶר וְ ִהכָּהוּ נָפֶ שׁ וְ ל ֹו אֵ ין ִמ ְשׁפַּ ט מָ וֶת כִּ י א ֹ
שׂנֵא הוּא ל ֹו ִמ ְתּמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם :דברים יט ,ו
 .32וְ ָ
שׁלְחוּ זִ ְקנֵי ִעיר ֹו וְ ל ְָקחוּ אֹת ֹו ִמ ָשּׁם וְ נ ְָתנוּ אֹ ת ֹו בְּ יַד גֹּאֵ ל הַ ָדּם וָמֵ ת :דברים יט ,יב
 .33וְ ִהצִּ ילוּ הָ עֵ ָדה אֶ ת הָ רֹצֵ חַ ִמיַּד גֹּאֵ ל הַ דָּ ם וְ הֵ ִשׁיבוּ אֹ ת ֹו הָ עֵ ָדה אֶ ל ִעיר ִמ ְקלָט ֹו אֲ ֶשׁר נָס ָשׁמָּ ה וְ י ַָשׁב בָּ הּ עַ ד מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ ָגּדֹל אֲ ֶשׁר ָמ ַשׁח אֹ ת ֹו בְּ ֶשׁמֶ ן הַ ֹ
קּ ֶדשׁ :במדבר לה ,כה
אָספוּ אֹת ֹו הָ עִ ָירה אֲ לֵיהֶ ם וְ נ ְָתנוּ ל ֹו ָמקוֹם וְ י ַ
אַחת מֵ הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ עָ מַ ד פֶּ ַתח ַשׁעַ ר הָ ִעיר וְ ִדבֶּ ר בְּ אָזְ נֵי זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהיא אֶ ת ְדּבָ ָריו וְ ְ
 .34וְ נָס אֶ ל ַ
ָשׁב ִע ָמּם :יהושע כ ,ד
 .35וְ ָתפְ שׂוּ ב ֹו אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו וְ הוֹצִ יאוּ אֹת ֹו אֶ ל זִ ְקנֵי עִ יר ֹו וְ אֶ ל ַשׁעַ ר ְמקֹ מ ֹו :דברים כא ,יט
 .36וְ הָ יָה הָ עִ יר הַ ְקּרֹבָ ה אֶ ל הֶ חָ לָל וְ ל ְָקחוּ זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא עֶ גְ לַת בָּ ָקר אֲ ֶשׁר א עֻבַּ ד בָּ הּ אֲ ֶ
שׁר א ָמ ְשׁכָה בְּ עֹל :דברים כא ,ג
יִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר ְתּנוּ ָלכֶם אֶ ת עָ ֵרי הַ ִמּ ְקלָט אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי אֲ לֵיכֶם בְּ יַד מֹ ֶ
 .37דַּ בֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי ְ
שׁה :יהושע כ ,ב
אָרץ ִא ָתּנוּ ָקשׁוֹת וַ יּ ִֵתּן א ָֹתנוּ כִּ ְמ ַרגְּ לִ ים אֶ ת הָ ֶ
ִ .38דּבֶּ ר הָ ִאישׁ אֲ ֹדנֵי הָ ֶ
אָרץ :בראשית מב ,ל
 .39אָז נִ ְדבְּ רוּ י ְִראֵ י ה' ִאישׁ אֶ ת ֵרעֵ הוּ וַ יּ ְַק ֵשׁב ה' ַויִּ ְשׁ ָמע ַויִּ ֵ
כָּתב סֵ פֶ ר ִזכָּרוֹן לְ פָ נָיו לְ י ְִראֵ י ה' וּלְ חֹ ְשׁבֵ י ְשׁמ ֹו :מלאכי ג ,טז
 .40י ְַדבֵּ ר עַ ִמּים ַתּ ְח ֵתּינוּ וּלְ אֻ ִמּים ַתּחַ ת ַרגְ לֵינוּ :תהלים מז ,ד
ַ .41ויִּכְ תֹּב יְהוֹשֻׁ עַ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה בְּ סֵ פֶ ר תּו ַֹרת אֱ ִהים וַ יּ ִַקּח אֶ בֶ ן גְּ ד ֹולָה וַ י ְִקימֶ הָ ָשּׁם ַתּ ַחת הָ ַאלָּה אֲ ֶ
שׁר בְּ ִמ ְק ַדּשׁ ה' :יהושע כד ,כו
 .42וְ הָ יָה לְ לְ אוֹת עַ ל י ְָד וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ ינֶי לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת ה' בְּ פִ י כִּ י בְּ יָד חֲ ז ָָקה הו ִֹצאֲ ה' ִמ ִמּ ְצ ָריִם :שמות יג ,ט
וָחָ י :דברים יט ,ה

: classes of people who may or may not be liable for exileמשנה ג2
a
Blind:
i
 in v. 1מיעוט  – doesn’t get exiled, as perר' יהודה
)סומא  (includesריבוי in v. 5) בבלי דעת  (includingמיעוט אחר מיעוט : gets exiled,ר"מ ii
1
) (as aboveמתכוין  is there to excludeבבלי דעת :ר' יהודה
;): excludedשונא( b Enemy
i
 maintains that he is killedר' יוסי
1
התראה Challenge: there was no
2
)חבר  (in re:מזיד/שוגג  as a clarifier ofהתראה , who seesר' יוסי בר יהודה  here isר' יוסי Answer:
: sometimes he is exiledר"ש ii
1
; else – exiledגלות If: it seems that he did it intentionally – no
2
אינו גולהאינו גולה – , if it flew outגולה –  explains – if the tool slipped from his handר"ש ):ברייתא( Background
3
 unless it comes completely out of his handגולה  ruled that he isn’tר"ש contradiction:
אינו גולה – ; if enemies, we suspect foul intentionsגולה ”: if they are friends,נפסק“ (a) Resolution of
גולה ,רבנן ); toיצא מקתו ), not exiled (as perא (above, 2רבי : according toנשמט (b) Resolution of
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ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מכות

דפי עזר ללימוד דף היומי

'משנה ד: locations of ערי מקלט
a
6; 3 on each side of the ירדן, as per v. 3
i
Note: the 3 on the east bank did not secure refuge until the 3 on the west bank were established
ii Ciites were aligned: חברון::שכם ;בצר::רמות, קדש::( גולןv. 7)
1
Note: it was equidistant from border to קדש,  קדשto שכם,  שכםto חברון,  חברוןto border, as per v. 4
2
Note: distant was also mitigated by intensity of murderers (in  – גלעדv. 8
(a) Tangent: Homiletic explanation of v. 8
3
Challenge: there are 42 more cities ( )ערי הלויים – יהושע כאthat operate as cities of refuge (v. 9)
(a) Answer ()אביי: these six operate automatically, even שלא לדעת
4
Question: is  חברוןan  ?עיר מקלטIt belongs to ( כלבvv. 10-11)
(a) Answer: he got the outskirts (v. 11); the city itself was עיר מקלט
5
Question:  קדשcouldn’t be an  ;עיר מקלטit was a fortified town (v. 12); yet  ערי מקלטmust be “midsize”
(a) Answer: there are 2 cities called קדש
6
Pickup: cities must be midsize, have markets and water access, surrounded by other towns and with inhabitants
(a) If: outer towns are dimished, we replenish; if population decrases, we resettle
(b) And: may not sell weapons (ר' נחמיה,  חכמיםpermit), traps etc.
(i) All of this: to keep  גואל הדםaway from town+weapons as per v. 13
(ii) Consequently: if a student is גולה, his teacher must go with him (to live)
1. Lesson: don’t teach a potentiallylethal student!
(iii) And: if a teacher is exiled, his  ישיבהmust go with him
1. Challenge:  תורהprotects you
2. Answer1: that’s only while studying
3. Answer2: that’s protection from ( מלאך המוותstory of )ר' חסדא
7
Tangents: aggadic excurses on vv. 15-23
III 'משנה ה: the roads were set up well from one to the other (to ease access) as per v. 4
a
Note:  מקלטwas written on the roads to help the fleer find his way
i
Aggadic excursus:  פתיחתותof various  אמוראיםto the  – פרשהvv. 24-30
b And: two  ת"חescorted him (from  עיר מקלטto  ב"דand back)to preempt attack by ;גוה"ד
i
If: he approached, they would speak to him
ii ר"מ: the killer would speak to him as per v. 5
c
Competing ברייתות: whether a  גוה"דis exempt if he kills the  רוצחin עיר מקלט, based on interpretation of  לוin v. 31
i
ר' הונא: adopts position that  לוrefers to  גוה"ד exempt
ii Argument: 2 scholars who escort him presumably warn  גוה"ד חייב
1
Block: they try to persuade him not to kill
IV 1משנה ו:
a
Who runs there?
i
 – ר' יוסי בר יהודהeveryone flees directly to עיר מקלט, then they are brought to דין
1
If: found guilty of murder, given to  גוה"דfor killing as per v. 32
2
If: exempted – sent home
3
If: found liable for גלות, returned to  – עיר מקלטv. 33
ii Dissent ()רבי: the  עיר מקלטdoesn’t really protect מזיד, but they think so  they run there
b ר"א: a city made up of killers – doesn’t protect, as per v. 34 ( זקניםmust be non-murderers)
c
ר' אסי/ר' אמי: cities with no זקנים
i
According to one of them: cannot be ( עיר מקלטv. 34), no ( בן סורר ומורהv. 35), no ( עגלה ערופהv. 36)
ii Other: mention of  זקניםis ideal, but dispensable
d Concluding homilies:  פרשהof  ערי מקלטas given to  יהושעand what he wrote into ( ספר תורה אלהיםvv. 37-42)
II
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