
 

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 

 זתשע"מסעי -מטות פרשת
 ערי המקלט

 
 

 
 

 

 במדבר פרק לה
אֹמר: ר ְיֹקָוֹק ֶאל ֹמֶשה לֵּ ל  )ט( ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ )י( ַדבֵּ

ן ַאְרָצה ְכָנַען: ֶהם ִכי ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַיְרדֵּ   ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ
י ִמְֹקָלט ִתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָשָמה  )יא( ְוִהְֹקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָערֵּ

ה ֶנֶפש ִבְשָגָגה: ַח ַמכֵּ ל )יב( ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְֹקלָ  ֹרצֵּ ט ִמֹגאֵּ
ָדה ַלִמְשָפט: י ָהעֵּ ַח ַעד ָעְמדו ִלְפנֵּ )יג( ְוֶהָעִרים  ְולֹא ָימּות ָהֹרצֵּ

י ִמְֹקָלט ִתְהֶייָנה ָלֶכם: ש ָערֵּ נּו שֵּ ת ְשֹלש ֶהָעִרים  ֲאֶשר ִתתֵּ )יד( אֵּ
ת ְשֹלש ֶהָעִרים ִתְתנּו ְבֶאֶרץ ְכָנַען עָ  ן ְואֵּ ֶבר ַלַיְרדֵּ עֵּ י ִתְתנּו מֵּ רֵּ

ר ְוַלתוָשב ְבתוָכם  ִמְֹקָלט ִתְהֶייָנה: ל ְוַלגֵּ י ִיְשָראֵּ )טו( ִלְבנֵּ
ה ֶנֶפש  ֶלה ְלִמְֹקָלט ָלנּוס ָשָמה ָכל ַמכֵּ ש ֶהָעִרים ָהאֵּ ִתְהֶייָנה שֵּ

ן ַהָגֹדל  ... ִבְשָגָגה: ב ַעד מות ַהֹכהֵּ )כח( ִכי ְבִעיר ִמְֹקָלטו יֵּשֵּ
ַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָזתו:ְוַאֲחרֵּ  ן ַהָגֹדל ָישּוב ָהֹרצֵּ   י מות ַהֹכהֵּ

יֶכם: יֶכם ְבֹכל מוְשֹבתֵּ ֶלה ָלֶכם ְלֻחַקת ִמְשָפט ְלֹדֹרתֵּ  )כט( ְוָהיּו אֵּ
ד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה  ַח ְועֵּ ִדים ִיְרַצח ֶאת ָהֹרצֵּ ה ֶנֶפש ְלִפי עֵּ )ל( ָכל ַמכֵּ

ַח ֲאֶשר הּוא ָרָשע )לא( ְולֹא ִת  ְבֶנֶפש ָלמּות: ְֹקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפש ֹרצֵּ
)לב( ְולֹא ִתְֹקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְֹקָלטו  ָלמּות ִכי מות יּוָמת:

ן: )לג( ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ  ָלשּוב ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ ַעד מות ַהֹכהֵּ
ֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַפר ֲאֶשר ַאֶתם ָבּה ִכי ַהָדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָא 

א ֶאת  ַלָדם ֲאֶשר ֻשַפְך ָבּה ִכי ִאם ְבַדם ֹשְפכו: )לד( ְולֹא ְתַטמֵּ
ן ְבתוָכּה ִכי ֲאִני  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹיְשִבים ָבּה ֲאֶשר ֲאִני ֹשכֵּ

ל: ְיֹקָוֹק ֹשכֵּ  י ִיְשָראֵּ  ן ְבתוְך ְבנֵּ

 רש"י 
אין הֹקרייה אלא לשון הזמנה וכן הוא  - הקריתםו)יא( 

 - מגאל)יב(  אומר )בראשית כז, כ( כי הֹקרה ה' אלהיך לפני:
 - שש ערי מקלט)יג(  מפני גואל הדם שהוא ֹקרוב לנרצח:

מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו שלש ערים בעבר הירדן, 
 לא היו ֹקולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע בארץ כנען:

אף על פי שבארץ כנען תשעה  - את שלש הערים וגו')יד( 
שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי, השוה מנין ערי מֹקלט 

שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים, דכתיב )הושע ו, ח( 
 בכל מושבתיכם)כט(  ... גלעד ֹקרית פועלי און עֹקובה מדם:

ץ כל זמן למד שתהא סנהדרין ֹקטנה נוהגת בחוצה לאר -
הבא להרגו על  - כל מכה נפש וגו')ל(  שנוהגת בארץ ישראל:

שיעידו שבמזיד  - לפי עדים ירצח שהכה את הנפש:
  לא יפטר בממון: - ולא תקחו כפר)לא(  ובהתראה הרגו:

למי שנס אל עיר  - ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו)לב( 
ר מֹקלטו שהרג בשוגג אינו נפטר מגלות בממון ליתן כופ

כמו לנס, כמו  - לנוס לשוב לשבת בארץ בטרם ימות הכהן:
)מיכה ב, ח( שובי מלחמה, ששבו מן המלחמה, וכן )צפניה ג, 

יח( נוגי ממועד, וכן )יהושע ה, ה( כי מולים היו, כאשר תאמר 
שוב על מי ששב כבר, ומול על מי שמל כבר, כן תאמר לנוס 

אם תאמר לנוס על מי שנס כבר, וֹקורהו נוס כלומר מוברח. ו
 לברוח, ותפרשהו לא תֹקחו כופר למי שיש לו לברוח לפטרו 

ולא תרשיעו, כתרגומו  - ולא תחניפו)לג(  מן הגלות, לא ידעתי היאך יאמר לשוב לשבת בארץ, הרי עדיין לא נס ומהיכן ישוב:
אף בזמן שהם  - וך בני ישראלכי אני ה' שוכן בת שלא תשכינו אותי בטומאתה: - אשר אני שכן בתוכה)לד(  ולא תחייבון:

 טמאים שכינה ביניהם:

 
 דברים פרק יט

ן  )א( ִכי ַיְכִרית ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֶאת ַהגוִים ֲאֶשר ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ
יֶהם: יֶהם ּוְבָבתֵּ )ב( ָשלוש  ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרְשָתם ְוָיַשְבָת ְבָערֵּ

ן ְלָך ָעִרים ַתְבִדיל ָלְך ְבתוְך ַא  ְרְצָך ֲאֶשר ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ
)ג( ָתִכין ְלָך ַהֶדֶרְך ְוִשַלְשָת ֶאת ְגבּול ַאְרְצָך ֲאֶשר  ְלִרְשָתּה:

ַח: )ד( ְוֶזה ְדַבר  ַיְנִחיְלָך ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ָשָמה ָכל ֹרצֵּ
ַח ֲאֶשר ָינּוס ָשָמה ָוָחי ֲאֶשר יַ  הּו ִבְבִלי ַדַעת ָהֹרצֵּ עֵּ ֶכה ֶאת רֵּ

א לו ִמְתֹמל ִשְלֹשם: הּו ַבַיַער  ְוהּוא לֹא ֹשנֵּ עֵּ )ה( ַוֲאֶשר ָיבֹא ֶאת רֵּ
ץ  ץ ְוָנַשל ַהַבְרֶזל ִמן ָהעֵּ ִצים ְוִנְדָחה ָידו ַבַגְרֶזן ִלְכֹרת ָהעֵּ ַלְחֹטב עֵּ

ת הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִר  הּו ָומֵּ עֵּ ֶלה ָוָחי:ּוָמָצא ֶאת רֵּ   ים ָהאֵּ
ַחם ְלָבבו ְוִהִשיגו ִכי  ַח ִכי יֵּ י ָהֹרצֵּ ל ַהָדם ַאֲחרֵּ )ו( ֶפן ִיְרֹדף ֹגאֵּ

ין ִמְשַפט ָמֶות ִכי לֹא ֹשנֵּא הּוא  ִיְרֶבה ַהֶדֶרְך ְוִהָכהּו ָנֶפש ְולו אֵּ
אֹמר שָ  לו ִמְתמול ִשְלשום: ן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך לֵּ ֹלש ָעִרים )ז( ַעל כֵּ

)ח( ְוִאם ַיְרִחיב ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְגֻבְלָך ַכֲאֶשר  ַתְבִדיל ָלְך: ס
ת ַלֲאֹבֶתיָך:  ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ְוָנַתן ְלָך ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִדֶבר ָלתֵּ

 ְּוָך )ט( ִכי ִתְשֹמר ֶאת ָכל ַהִמְצָוה ַהזֹאת ַלֲעֹשָתּה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמצַ 

 רש"י
מֹקלט מֹקלט היה כתוב על פרשת  - תכין לך הדרך)ג( 

שיהא מתחלת הגבול עד  - ושלשת את גבול ארצך דרכים:
העיר הראשונה של עיר מֹקלט, כשיעור מהלך שיש ממנה עד 

השניה. וכן משניה, לשלישית. וכן מן השלישית, עד הגבול 
כשבא להפיל הגרזן  - ונדחה ידו)ה(  השני של ארץ ישראל:

על העץ, ותרגומו ותתמריג ידיה, לשון ונשמטה ידו להפיל 
מכת הגרזן על העץ. כי שמטו הבֹקר )שמואל ב' ו ו( תרגם 

יש  - ונשל הברזל מן העץ יונתן ארי מרגוהי תוריא:
מרבותינו אומרים נשמט הברזל מֹקתו, ויש מהם אומרים 

 תזה והרגה:שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבֹקע, והיא נ
לכך אני אומר להכין לך דרך, וערי  - פן ירדוף גואל הדם)ו( 

כאשר נשבע לתת לך ארץ ֹקיני  - ואם ירחיב)ח(  מֹקלט רבים:
הרי תשע. שלש  - ויספת לך עוד שלש)ט(  וֹקנזי וֹקדמוני:

 שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען ושלש לעתיד לבא:
 

ֶלה:ַהיום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ְוָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ָכל ַהָיִמים ְוָיַסְפָת ְלָך עוד ָשֹלש ָעִרים ַעל ַהָשֹל ְך ָדם ָנִֹקי  ש ָהאֵּ )י( ְולֹא ִיָשפֵּ
ן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך דָ   ִמים:ְבֶֹקֶרב ַאְרְצָך ֲאֶשר ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ

 
 רמב"ם הלכות מלכים פרק יא

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המֹקדש ומֹקבץ נדחי ישראל, וחוזרין  ]א[
כל המשפטים בימיו כשהיו מֹקודם, מֹקריבין ֹקרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו 

לבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים ב
עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וֹקבצך וגו' אם יהיה נדחך בֹקצה השמים וגו' והביאך ה', ואלו הדברים 

יחים, המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים, אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המש
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 

א אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וֹקרֹקר כל בני שת זה המלך המשיח מלך המשיח, ומחץ פאתי מואב זה דוד, וכן הו
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'. 
>>> 



 2 

 
 
 

 רמב"ם הלכות מלכים פרק יא
את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא היה דבר זה, ולא אף בערי מֹקלט הוא אומר אם ירחיב ה' אלהיך  ]ב[

 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
ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה, והיכן  (דברים י"ט ט')בימי המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש שנ' 

ין לא נכבשו, ועליהן נאמר בתורה מוסיפין אותן בערי הֹקיני והֹקנזי והֹקדמוני שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהן ועדי
ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך  (ט' -דברים י"ט ח')

 ספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה.וי
 

 בראשית פרק ד
ַרְשָת ֹאִתי  )יג( ַויֹאֶמר ַֹקִין ֶאל ְיֹקָוֹק ָגדול ֲעוִני ִמְנשֹא: ן גֵּ )יד( הֵּ

ר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ  י ָהֲאָדָמה ּוִמָפֶניָך ֶאָסתֵּ ַעל ְפנֵּ ַהיום מֵּ
ִני: ג ַֹקִין )טו(  ְוָהָיה ָכל ֹמְצִאי ַיַהְרגֵּ ן ָכל ֹהרֵּ ַויֹאֶמר לו ְיֹקָוֹק ָלכֵּ

ִשְבָעַתִים יָֻקם ַוָיֶשם ְיֹקָוֹק ְלַֹקִין אות ְלִבְלִתי ַהכות ֹאתו ָכל 
ֶדן: ֹמְצאו: ֶשב ְבֶאֶרץ נוד ִֹקְדַמת עֵּ י ְיֹקָוֹק ַויֵּ א ַֹקִין ִמִלְפנֵּ  )טז( ַויֵּצֵּ

 רש"י 
תמיה, אתה טוען עליונים ב - גדול עוני מנשוא)יג( 

זה  - לכן כל הורג קין)טו(  ותחתונים, ועוני אי אפשר לטעון:
אחד מן המֹקראות שֹקצרו דבריהם ורמזו ולא פירשו. לכן כל 

הורג ֹקין, לשון גערה, כה יעשה לו, כך וכך עונשו, ולא פירש 
איני רוצה להנֹקם מֹקין עכשיו, לסוף  - שבעתים יקם עונשו:

 נוֹקם נֹקמתי ממנו שיעמוד למך מבני בניו שבעה דורות אני 

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 

יבוסי ויגע בצנור, ויֹקרב אל השער ויכבשנו, ואת העורים וגו', וגם אותם יכה על אשר אמרו העור והפסח לא  ברמז כל מכה
 יבא דוד אל תוך הבית, המכה את אלו אני אעשנו ראש ושר, כאן ֹקצר דבריו ובדברי הימים )א יא ו( פירש יהיה לראש ולשר:

י יהרגני הבהמות והחיות, אבל בני אדם עדיין לא היו שיירא מהם חֹקֹק לו אות משמו במצחו )כל מוצא - וישם ה' לקין אות
רֹק אביו ואמו, ומהם לא היה ירא שיהרגוהו. אלא אמר עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות כמו שנאמר ומוראכם וגו', 

יצא  - ויצא קיןטז( ) ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני, מיד וישם ה' לֹקין אות, החזיר מוראו על הכל(:
שם גלה אביו כשגורש מגן עדן, שנאמר  - קדמת עדן בארץ שכל הגולים נדים שם: - בארץ נוד בהכנעה כגונב דעת העליונה:

)לעיל ג כד( וישכן מֹקדם לגן עדן, את שמירת דרך מבוא הגן, שיש ללמוד שהיה אדם שם. ומצינו רוח מזרחית ֹקולטת בכל 
דברים ד מא( אז יבדיל משה וגו' מזרחה שמש. דבר אחר בארץ נוד, כל מֹקום ]שהיה הולך[ מֹקום את הרוצחים, שנאמר )

 היתה הארץ מזדעזעה תחתיו והבריות אומרות סורו מעליו, זהו שהרג את אחיו:
 
 

 [ד"תרל]רשת מסעי פלשפת אמת 

אים מן הארץ חוטאים במדרש על ערי מֹקלט טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך. בגמ' דייֹקי בפ' יתמו חט
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 
מ"ש בצרה תֹקלוט כבצר כי השי"ת נתן ערי אף שוגג צריך תיֹקון והוא ע"י גלות כמ"ש אא"ז מו"ר ז"ל על 

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 

ו תיֹקון החטא כפי מה שהוא מתחרט לפני השי"ת ואינו מוצא לו מֹקום כמו כן שיודע שאין לו מֹקום. וזה עצמ
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:
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