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פרשת מטות-מסעי תשע"ז
ערי המקלט
במדבר פרק לה

רש"י

(יא) והקריתם  -אין הֹקרייה אלא לשון הזמנה וכן הוא
(ט) וַיְדַ בֵּ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :י) דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל
אומר (בראשית כז ,כ) כי הֹקרה ה' אלהיך לפני( :יב) מגאל -
וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵּ הֶ ם כִ י ַא ֶתם עֹבְ ִרים ֶאת הַ י ְַר ֵּדן ַא ְרצָ ה כְ נָעַ ן:
מפני גואל הדם שהוא ֹקרוב לנרצח( :יג) שש ערי מקלט -
יתם ָלכֶם עָ ִרים עָ ֵּרי ִמ ְֹקלָט ִת ְהיֶינָה ָלכֶם וְ נָס שָ ָמה
(יא) וְ ִה ְֹק ִר ֶ
מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו שלש ערים בעבר הירדן,
רֹצֵּ חַ מַ כֵּה ֶנפֶש בִ ְש ָגגָה( :יב) וְ הָ יּו ָלכֶם הֶ עָ ִרים ל ְִמ ְֹק ָלט ִמג ֵֹּאל
לא היו ֹקולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע בארץ כנען:
וְ ל ֹא יָמּות הָ רֹצֵּ חַ עַ ד עָ ְמדו לִ פְ נֵּי הָ עֵּ ָדה ל ִַמ ְש ָפט( :יג) וְ ֶהעָ ִרים
אֲ שֶ ר ִת ֵּתנּו שֵּ ש עָ ֵּרי ִמ ְֹקלָט ִת ְהיֶינָה ָל ֶכם( :יד) ֵּאת ְשֹלש ֶהעָ ִרים (יד) את שלש הערים וגו'  -אף על פי שבארץ כנען תשעה
שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי ,השוה מנין ערי מֹקלט
ִת ְתנּו ֵּמעֵּ בֶ ר ַלי ְַרדֵּ ן וְ ֵּאת ְשֹלש הֶ עָ ִרים ִת ְתנּו בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן עָ ֵּרי
שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים ,דכתיב (הושע ו ,ח)
ִמ ְֹקלָט ִת ְהיֶינָה( :טו) ִל ְבנֵּי ִי ְש ָר ֵּאל וְ ַלגֵּר וְ ַלתושָ ב בְ תוכָם
גלעד ֹקרית פועלי און עֹקובה מדם( ... :כט) בכל מושבתיכם
ִת ְהיֶינָה שֵּ ש ֶהעָ ִרים ָה ֵּאלֶה לְ ִמ ְֹקלָט ָלנּוס שָ מָ ה כָל מַ ֵּכה נֶפֶ ש
 למד שתהא סנהדרין ֹקטנה נוהגת בחוצה לארץ כל זמןבִ ְש ָגגָה( ... :כח) כִ י ְבעִ יר ִמ ְֹקלָ טו יֵּשֵּ ב עַ ד מות הַ כֹהֵּ ן הַ ָגדֹל
שנוהגת בארץ ישראל( :ל) כל מכה נפש וגו'  -הבא להרגו על
וְ ַאחֲ ֵּרי מות הַ כֹהֵּ ן הַ ָגדֹל יָשּוב הָ רֹצֵּ חַ ֶאל ֶא ֶרץ אֲ חֻ ָזתו:
מושב ֵֹּתי ֶכם :שהכה את הנפש :לפי עדים ירצח  -שיעידו שבמזיד
(כט) וְ הָ יּו ֵּאלֶ ה ָלכֶם לְ חֻ ַקת ִמ ְשפָט ְל ֹדר ֵֹּתיכֶם בְ כֹל ְ
(ל) כָל מַ כֵּה ֶנפֶש לְ פִ י עֵּ ִדים ִי ְרצַ ח ֶאת הָ רֹצֵּ חַ וְ עֵּ ד ֶאחָ ד ל ֹא ַי ֲענֶה ובהתראה הרגו( :לא) ולא תקחו כפר  -לא יפטר בממון:
(לב) ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו  -למי שנס אל עיר
בְ נֶפֶ ש לָ מּות( :לא) וְ ל ֹא ִת ְֹקחּו ֹכפֶר ְל ֶנפֶש רֹצֵּ חַ אֲ שֶ ר הּוא ָר ָשע
לָמּות כִ י מות יּומָ ת( :לב) וְ ל ֹא ִת ְֹקחּו ֹכפֶר ָלנּוס ֶאל עִ יר ִמ ְֹקלָ טו מֹקלטו שהרג בשוגג אינו נפטר מגלות בממון ליתן כופר
לָ שּוב לָ שֶ בֶ ת בָ ָא ֶרץ עַ ד מות ַהכֹהֵּ ן( :לג) וְ ל ֹא ַתחֲ ִניפּו ֶאת הָ ָא ֶרץ לשוב לשבת בארץ בטרם ימות הכהן :לנוס  -כמו לנס ,כמו
אֲ שֶ ר ַא ֶתם בָ ּה כִ י הַ דָ ם הּוא יַחֲ נִיף ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ל ָָא ֶרץ ל ֹא ְי ֻכפַר (מיכה ב ,ח) שובי מלחמה ,ששבו מן המלחמה ,וכן (צפניה ג,
יח) נוגי ממועד ,וכן (יהושע ה ,ה) כי מולים היו ,כאשר תאמר
לַדָ ם אֲ שֶ ר שֻ פְַך בָ ּה כִ י ִאם בְ ַדם שֹפְ כו( :לד) וְ ל ֹא ְתטַ מֵּ א ֶאת
שוב על מי ששב כבר ,ומול על מי שמל כבר ,כן תאמר לנוס
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ֶתם י ְֹשבִ ים בָ ּה אֲ שֶ ר אֲ נִי שֹכֵּ ן בְ תוכָ ּה כִ י אֲ נִי
על מי שנס כבר ,וֹקורהו נוס כלומר מוברח .ואם תאמר לנוס
יְֹקוָֹק שֹכֵּ ן בְ תוְך ְבנֵּי י ְִש ָר ֵּאל:
לברוח ,ותפרשהו לא תֹקחו כופר למי שיש לו לברוח לפטרו
מן הגלות ,לא ידעתי היאך יאמר לשוב לשבת בארץ ,הרי עדיין לא נס ומהיכן ישוב( :לג) ולא תחניפו  -ולא תרשיעו ,כתרגומו
ולא תחייבון( :לד) אשר אני שכן בתוכה  -שלא תשכינו אותי בטומאתה :כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל  -אף בזמן שהם
טמאים שכינה ביניהם:
דברים פרק יט

רש"י

(ג) תכין לך הדרך  -מֹקלט מֹקלט היה כתוב על פרשת
(א) כִ י יַכְ ִרית ְיֹקוָֹק אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת הַ גויִם אֲ שֶ ר ְיֹקוָֹק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן
דרכים :ושלשת את גבול ארצך  -שיהא מתחלת הגבול עד
לְָך ֶאת ַא ְרצָ ם וִ ִיר ְש ָתם וְ יָשַ ְב ָת בְ עָ ֵּריהֶ ם ּובְ בָ ֵּתיהֶ ם( :ב) שָ לוש
העיר הראשונה של עיר מֹקלט ,כשיעור מהלך שיש ממנה עד
עָ ִרים ַתבְ ִדיל לְָך בְ תוְך ַא ְרצְ ָך אֲ שֶ ר יְֹקוָֹק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן לְָך
השניה .וכן משניה ,לשלישית .וכן מן השלישית ,עד הגבול
לְר ְש ָתּה( :ג) ָתכִ ין לְָך ַהדֶ ֶרְך וְ ִשל ְַש ָת ֶאת גְ בּול ַא ְרצְ ָך אֲ שֶ ר
ִ
השני של ארץ ישראל( :ה) ונדחה ידו  -כשבא להפיל הגרזן
יַנְ ִחילְָך יְ ֹקוָֹק אֱ ֹלהֶ יָך וְ ָהיָה לָ נּוס שָ מָ ה כָל רֹצֵּ חַ ( :ד) וְ זֶה ְדבַ ר
על העץ ,ותרגומו ותתמריג ידיה ,לשון ונשמטה ידו להפיל
הָ רֹצֵּ חַ אֲ שֶ ר יָנּוס שָ ָמה ָו ָחי אֲ שֶ ר ַיכֶה ֶאת ֵּרעֵּ הּו ִבבְ לִי ַדעַ ת
שנֵּא לו ִמ ְתמֹל ִש ְלשֹם( :ה) וַאֲ שֶ ר יָב ֹא ֶאת ֵּרעֵּ הּו בַ יַעַ ר מכת הגרזן על העץ .כי שמטו הבֹקר (שמואל ב' ו ו) תרגם
וְ הּוא ל ֹא ֹ
לַחטֹב עֵּ צִ ים וְ ִנ ְדחָ ה יָדו בַ ג ְַרזֶ ן לִכְ רֹת הָ עֵּ ץ וְ נ ַָשל הַ בַ ְר ֶזל ִמן ָהעֵּ ץ יונתן ארי מרגוהי תוריא :ונשל הברזל מן העץ  -יש
ְ
מרבותינו אומרים נשמט הברזל מֹקתו ,ויש מהם אומרים
ּומָ צָ א ֶאת ֵּרעֵּ הּו וָמֵּ ת הּוא יָנּוס ֶאל ַאחַ ת הֶ עָ ִרים הָ ֵּאלֶ ה ָו ָחי:
שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבֹקע ,והיא נתזה והרגה:
(ו) פֶן ְיִרדֹף ג ֵֹּאל הַ דָ ם ַאחֲ ֵּרי ָהרֹצֵּ חַ כִ י יֵּחַ ם לְבָ בו וְ ִה ִשיגו כִ י
(ו) פן ירדוף גואל הדם  -לכך אני אומר להכין לך דרך ,וערי
שנֵּא הּוא
ְיִרבֶ ה הַ דֶ ֶרְך וְ ִהכָ הּו ָנפֶש וְ לו ֵּאין ִמ ְשפַט מָ וֶת כִ י ל ֹא ֹ
מֹקלט רבים( :ח) ואם ירחיב  -כאשר נשבע לתת לך ארץ ֹקיני
לו ִמ ְתמול ִשלְשום( :ז) עַ ל כֵּן ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך לֵּאמֹר שָ ֹלש עָ ִרים
וֹקנזי וֹקדמוני( :ט) ויספת לך עוד שלש  -הרי תשע .שלש
ַתבְ ִדיל לְָך :ס (ח) וְ ִאם י ְַר ִחיב יְֹקוָֹק אֱ ֹלהֶ יָך ֶאת גְ ֻבלְָך כַאֲ שֶ ר
נִ ְשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך וְ נ ַָתן לְָך ֶאת כָ ל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ל ֵָּתת לַאֲ ב ֶֹתיָך :שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען ושלש לעתיד לבא:
(ט) כִ י ִת ְשמֹר ֶאת כָ ל הַ ִמצְ וָ ה הַ ז ֹאת ַל ֲעש ָֹתּה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך
הַ יום לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת ְיֹקוָֹק אֱ ֹלהֶ יָך וְ ָל ֶלכֶת בִ ְד ָרכָיו כָ ל ַהי ִָמים וְ יָסַ פְ ָת לְָך עוד שָ ֹלש עָ ִרים עַ ל ַה ָשֹלש ָה ֵּאלֶה( :י) וְ ל ֹא יִ ָשפְֵּך ָדם נ ִָֹקי
ֹלהיָך נ ֵֹּתן לְָך נַחֲ לָה וְ הָ יָה עָ לֶ יָך דָ ִמים:
בְ ֶֹק ֶרב ַא ְרצְ ָך אֲ שֶ ר ְיֹקוָֹק אֱ ֶ
רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

[א] המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המֹקדש ומֹקבץ נדחי ישראל ,וחוזרין
כל המשפטים בימיו כשהיו מֹקודם ,מֹקריבין ֹקרבנות ,ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה ,וכל מי שאינו
מאמין בו ,או מי שאינו מחכה לביאתו ,לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר ,אלא בתורה ובמשה רבינו ,שהרי התורה העידה
עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וֹקבצך וגו' אם יהיה נדחך בֹקצה השמים וגו' והביאך ה' ,ואלו הדברים
המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים ,אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים,
במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשו,
ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד ,אשורנו ולא ֹקרוב זה מלך המשיח ,דרך כוכב מיעֹקב זה דוד ,וֹקם שבט מישראל זה
מלך המשיח ,ומחץ פאתי מואב זה דוד ,וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל ,וֹקרֹקר כל בני שת זה המלך המשיח
שנאמר בו ומשלו מים עד ים ,והיה אדום ירשה זה דוד ,שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו' ,והיה ירשה וגו' זה המלך
המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'.
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רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

[ב] אף בערי מֹקלט הוא אומר אם ירחיב ה' אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא היה דבר זה ,ולא
צוה הֹקדוש ברוך הוא לתוהו ,אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר זה.
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ח הלכה ד

בימי המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש שנ' (דברים י"ט ט') ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה ,והיכן
מוסיפין אותן בערי הֹקיני והֹקנזי והֹקדמוני שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהן ועדיין לא נכבשו ,ועליהן נאמר בתורה
(דברים י"ט ח' -ט') ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך
ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה.
רש"י

בראשית פרק ד

(יג) גדול עוני מנשוא  -בתמיה ,אתה טוען עליונים
(יג) וַ י ֹאמֶ ר ַֹקיִ ן ֶאל יְֹק ָוֹק גָדול עֲונִ י ִמנְש ֹא( :יד) הֵּ ן ג ֵַּר ְש ָת א ִֹתי
ותחתונים ,ועוני אי אפשר לטעון( :טו) לכן כל הורג קין  -זה
ִיתי נָע וָ נָד בָ ָא ֶרץ
ּומפָ נֶיָך ֶאסָ ֵּתר וְ ָהי ִ
הַ יום ֵּמעַ ל פְ נֵּי הָ אֲ דָ מָ ה ִ
אחד מן המֹקראות שֹקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו .לכן כל
וְ הָ יָה כָל מֹצְ ִאי יַהַ ְר ֵּגנִי( :טו) וַ י ֹאמֶ ר לו ְיֹקוָֹק ָלכֵּ ן כָל ה ֵֹּרג ַֹקיִ ן
הורג ֹקין ,לשון גערה ,כה יעשה לו ,כך וכך עונשו ,ולא פירש
ִשבְ עָ ַתיִם י ָֻקם ַויָשֶ ם יְ ֹקוָֹק ְל ַֹקיִן אות לְבִ ְל ִתי הַ כות אֹתו כָל
מֹצְ או( :טז) ַויֵּצֵּ א ַֹקיִן ִמלִפְ נֵּי יְ ֹקוָֹק וַ יֵּשֶ ב בְ ֶא ֶרץ נוד ִֹק ְד ַמת עֵּ דֶ ן :עונשו :שבעתים יקם  -איני רוצה להנֹקם מֹקין עכשיו ,לסוף
שבעה דורות אני נוֹקם נֹקמתי ממנו שיעמוד למך מבני בניו
ויהרגהו .וסוף המֹקרא שאמר שבעתים יוֹקם ,והיא נֹקמת הבל מֹקין ,הא למדנו שתחלת מֹקרא לשון גערה היא ,שלא תהא
בריה מזיֹקתו .וכיוצא בו (שמואל ב' ה ח) ויאמר דוד כל מכה יבוסי ויגע בצנור ולא פירש מה יעשה לו ,אבל דבר הכתוב
ברמז כל מכה יבוסי ויגע בצנור ,ויֹקרב אל השער ויכבשנו ,ואת העורים וגו' ,וגם אותם יכה על אשר אמרו העור והפסח לא
יבא דוד אל תוך הבית ,המכה את אלו אני אעשנו ראש ושר ,כאן ֹקצר דבריו ובדברי הימים (א יא ו) פירש יהיה לראש ולשר:
וישם ה' לקין אות  -חֹקֹק לו אות משמו במצחו (כל מוצאי יהרגני הבהמות והחיות ,אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא מהם
רֹק אביו ואמו ,ומהם לא היה ירא שיהרגוהו .אלא אמר עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות כמו שנאמר ומוראכם וגו',
ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני ,מיד וישם ה' לֹקין אות ,החזיר מוראו על הכל)( :טז) ויצא קין  -יצא
בהכנעה כגונב דעת העליונה :בארץ נוד  -בארץ שכל הגולים נדים שם :קדמת עדן  -שם גלה אביו כשגורש מגן עדן ,שנאמר
(לעיל ג כד) וישכן מֹקדם לגן עדן ,את שמירת דרך מבוא הגן ,שיש ללמוד שהיה אדם שם .ומצינו רוח מזרחית ֹקולטת בכל
מֹקום את הרוצחים ,שנאמר (דברים ד מא) אז יבדיל משה וגו' מזרחה שמש .דבר אחר בארץ נוד ,כל מֹקום [שהיה הולך]
היתה הארץ מזדעזעה תחתיו והבריות אומרות סורו מעליו ,זהו שהרג את אחיו:
שפת אמת לפרשת מסעי [תרל"ד]

במדרש על ערי מֹקלט טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך .בגמ' דייֹקי בפ' יתמו חטאים מן הארץ חוטאים
לא כ' רֹק חטאים כו' .וכמו כן יש לדייֹק בפסוֹק זה יורה חטאים .כי החטא עושה רושם כמ"ש ז"ל שנברא
משחית מכל חטא והוא להורות שאין עונש החטא ע"י שמורד בו ית' בלבד רֹק שגוף החטא בורא משחית לכן
אף שוגג צריך תיֹקון והוא ע"י גלות כמ"ש אא"ז מו"ר ז"ל על מ"ש בצרה תֹקלוט כבצר כי השי"ת נתן ערי
מֹקלט למי שיודע שאין לו מֹקום ע"י שנזדמן לו חטא גדול כזה להרוג נפש .וזה עצמו נותן לו מֹקום שהשי"ת
נותן מֹקום למי שאין לו אבל כשסומך עצמו על זה המֹקום אינו נותן לו כו' ודפח"ח .נמצא כי עיֹקר מֹקומו מה
שיודע שאין לו מֹקום .וזה עצמו תיֹקון החטא כפי מה שהוא מתחרט לפני השי"ת ואינו מוצא לו מֹקום כמו כן
חטא שלו ומלאך המשחית אינו מוצא לו מֹקום והשי"ת נותן לכולם מֹקום וז"ש יורה חטאים כו' .ובס' תומר
דבורה מהרב הרמ"ֹק כתב שזה חסד גדול מהשי"ת שנותן מֹקום להמשחית שבא ע"י חטא האדם כו' ע"ש:

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

