
 
  

  א"התשע תמוז                            ד"בס
 

ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור  
 

  רוצח בשוגג ועיר מקלט 

   לפרשת מסעי

  
  ה "במדבר ל. 1
ְּבֵני -ַּדֵּבר ֶאל י  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ט

ַהַּיְרֵּדן -ים ֶאת ִּכי ַאֶּתם עְֹבִר  ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל
ָעֵרי ִמְקָלט  ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים יא  .ַאְרָצה ְּכָנַען

 יב  .ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה-ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה רֵֹצַח ַמֵּכה
ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח  ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים

ֲאֶׁשר  ְוֶהָעִרים יג  .ַלִּמְׁשָּפט ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה- ַעד
ֵאת ְׁשלֹׁש  יד  .ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם-ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש

ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו  ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני טו  .ִּתְהֶייָנה  ָעֵרי ִמְקָלט ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

 ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה-ֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁשְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב ְּבת
-ְוִאם טז  .ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה-ַמֵּכה-ְלִמְקָלט ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל

 מֹות יּוַמת  ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא ִּבְכִלי ַבְרֶזל
ַוָּימֹת  ָימּות ָּבּה ִהָּכהּו-ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר יז  .ָהרֵֹצחַ 

ָיד -אֹו ִּבְכִלי ֵעץ יח  .ת יּוַמת ָהרֵֹצחַ  מֹו רֵֹצַח הּוא
 מֹות יּוַמת  ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא ָימּות ּבֹו ִהָּכהּו-ֲאֶׁשר

- ְּבִפְגעֹו ָהרֵֹצַח -ּגֵֹאל ַהָּדם הּוא ָיִמית ֶאת יט  .ָהרֵֹצחַ 
ִהְׁשִליְך - ְּבִׂשְנָאה ֶיְהֳּדֶפּנּו אֹו- ְוִאם כ  .הּוא ְיִמֶתּנּו בֹו

ְבָידֹו ַוָּימֹת  אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו כא  .ָּיה ַוָּימֹתָעָליו ִּבְצִד 
-ֶאת  ּגֵֹאל ַהָּדם ָיִמית יּוַמת ַהַּמֶּכה רֵֹצַח הּוא-מֹות

ֵאיָבה ֲהָדפֹו - ְּבֶפַתע ְּבלֹא-ְוִאם כב  .בֹו-ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו
ֶאֶבן - אֹו ְבָכל כג   .ְּכִלי ְּבלֹא ְצִדָּיה-ָעָליו ָּכל ִהְׁשִליְך -אֹו
ַוַּיֵּפל ָעָליו ַוָּימֹת ְוהּוא  ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות-ֶׁשראֲ 

 ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין כד  .אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו-לֹא
 כה  .ַהַּמֶּכה ּוֵבין ּגֵֹאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה

ֵהִׁשיבּו ָהרֵֹצַח ִמַּיד ּגֵֹאל ַהָּדם וְ -ֶאת ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה
ָנס ָׁשָּמה ְוָיַׁשב ָּבּה -ֲאֶׁשר ִעיר ִמְקָלטֹו-אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל

ְּבֶׁשֶמן  ָמַׁשח אֹתֹו-מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר- ַעד
ְּגבּול ִעיר -ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת-ְוִאם כו   .ַהּקֶֹדׁש

 םּוָמָצא אֹתֹו ּגֵֹאל ַהּדָ  כז  .ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה
ָהרֵֹצַח - ְוָרַצח ּגֵֹאל ַהָּדם ֶאת ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו

מֹות ַהּכֵֹהן - ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד ִּכי ְבִעיר כח  .ָּדם ֵאין לֹו
ֶאֶרץ - ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ַהָּגדֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל

ט ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשּפָ  כט  .ֲאֻחָּזתֹו
ֶנֶפׁש ְלִפי -ַמֵּכה- ָּכל ל  .ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם

ְבֶנֶפׁש  ַיֲעֶנה-ָהרֵֹצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹא-ֵעִדים ִיְרַצח ֶאת
הּוא -ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר-ְולֹא לא  .ָלמּות

כֶֹפר ָלנּוס  ִתְקחּו-ְולֹא לב  .יּוָמת מֹות- ִּכי ָרָׁשע ָלמּות
מֹות -ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד- ֶאל

ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי  ָהָאֶרץ-ַתֲחִניפּו ֶאת-ְולֹא לג  .ַהּכֵֹהן
ַלָּדם  ְיֻכַּפר-ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא-ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת

ְולֹא ְתַטֵּמא  לד  .ִאם ְּבַדם ׁשְֹפכֹו-ָּבּה ִּכי-ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך 
יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן  ֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתםָהָא-ֶאת

  }פ { .ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִּכי ֲאִני ְיהָוה ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה

  :יד-יג, א"כ שמות. 2
-והא צדה לא ואשר. יומת מות ומת איש מכה"

  " שמה ינוס אשר מקום לך ושמתי לידו אנה להים
  
  : י-ו, ט"י דברים. 3
ֵיַחם ְלָבבֹו -ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח ִּכי ְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדםיִ -ֶּפן ו

-ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט ִיְרֶּבה ַהֶּדֶרְך -ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי
 ֵּכן-ַעל ז  .ִׁשְלׁשֹום ָמֶות ִּכי לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול

-ְוִאם ח . ָׁשלֹׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך  ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר
ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך -ֶאת ַיְרִחיב ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

 ט  .ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאבֶֹתיךָ  ָהָאֶרץ-ָּכל-ְוָנַתן ְלָך ֶאת
ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ַלֲעׂשָֹתּה- ָּכל-ִתְׁשמֹר ֶאת- ִּכי

 ֱאלֶֹהיָך ְוָלֶלֶכתְיהָוה -ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת
ַהָּיִמים ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים ַעל -ִּבְדָרָכיו ָּכל

ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך  ְולֹא י  .ָהֵאֶּלה ַהָּׁשלֹׁש
   .ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלךָ 

  
  :ו"ט- א"המבנה הכיאסטי של פסוקים י. 4
, לכם תהינה מקלט ערי - ערים לכם והקריתם. א

  .בשגגה נפש מכה רצח שמה ונס
 הרצח ימות ולא מגאל למקלט הערים לכם והיו. ב

  .למשפט העדה לפני עמדו עד
  .לכם תהינה מקלט ערי שש תתנו אשר והערים. ג
  לירדן מעבר תתנו הערים שלש את. ד
  ,כנען בארץ תתנו הערים שלש ואת.  1ד
  .תהינה מקלט ערי.  1ג
 שש תהינה בתוכם ולתושב ולגר ישראל לבני.  1ב

  למקלט האלה הערים
  .בשגגה נפש מכה כל שמה לנוס.  1א
  
  :אתר על י"רש. 5
 אינן וכאן שבטים תשעה כנען שבארץ פי על אף"

, שלהם המקלט ערי מניין השווה, וחצי שניים אלא
  " רוצחים) רבים (=נפישי דבגלעד משום

  
  ):א"ע' י דף מכות, בבליעל פי ה( בדברים י"רש. 6

מקלט מקלט היה כתוב על פרשת  - תכין לך הדרך
   דרכים

שיהא מתחלת הגבול עד  -  ושלשת את גבול ארצך
הראשונה של עיר מקלט כשיעור מהלך שיש  העיר

 ממנה עד השניה וכן משניה לשלישית וכן מן
   השלישית עד גבול השני של ארץ ישראל

  



  :'יהושע כ. 7
 ְּבֵני- ַּדֵּבר ֶאל ב  .ְיהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל א

-ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר- ְּתנּו ָלֶכם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר
-ָלנּוס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ַמֵּכה ג  .מֶֹׁשה- ֲאֵליֶכם ְּבַיד ִּדַּבְרִּתי

ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל  ָדַעת ְוָהיּו ָלֶכם-ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ִּבְבִלי
ַאַחת ֵמֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְוָעַמד ֶּפַתח -ְוָנס ֶאל ד  .ַהָּדם

ְּדָבָריו - ַהִהיא ֶאת-ְּבָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר ַׁשַער ָהִעיר ְוִדֶּבר
לֹו ָמקֹום ְוָיַׁשב -ְוָנְתנּו ְוָאְספּו אֹתֹו ָהִעיָרה ֲאֵליֶהם

-ֶאת ַיְסִּגרּו-ֲחָריו ְולֹאְוִכי ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדם ַא ה  .ִעָּמם
ׂשֵֹנא -ֵרֵעהּו ְולֹא-ַדַעת ִהָּכה ֶאת- ִּכי ִבְבִלי ָהרֵֹצַח ְּבָידֹו

-ְוָיַׁשב ָּבִעיר ַהִהיא ַעד ו  .לֹו ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום הּוא
ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול  מֹות- ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט ַעד

-ֶאל ם ָאז ָיׁשּוב ָהרֹוֵצַח ּוָבאֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָההֵ 
ַוַּיְקִּדׁשּו  ז  .ָנס ִמָּׁשם-ָהִעיר ֲאֶׁשר- ֵּביתֹו ֶאל- ִעירֹו ְוֶאל

ְׁשֶכם ְּבַהר ֶאְפָרִים -ַנְפָּתִלי ְוֶאת ֶקֶדׁש ַּבָּגִליל ְּבַהר-ֶאת
 ּוֵמֵעֶבר ח  .ְּבַהר ְיהּוָדה ִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברֹון-ְוֶאת

 ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ַּבִּמיׁשֹר-יחֹו ִמְזָרָחה ָנְתנּו ֶאתְלַיְרֵּדן ְיִר 
-ָגד ְוֶאת-ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ִמַּמֵּטה-ִמַּמֵּטה ְראּוֵבן ְוֶאת

ֵאֶּלה ָהיּו ָעֵרי  ט  .ַּבָּבָׁשן ִמַּמֵּטה ְמַנֶּׁשה )ּגֹוָלן(גלון 
נּוס ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם לָ  ַהּמּוָעָדה ְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ָימּות ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם  ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ְולֹא-ַמֵּכה-ָׁשָּמה ָּכל
  }פ { .ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה- ַעד

  
  :מכות יא. 8
  " מיתת כהן הוא דמכפרא?  מידי גלות קא מכפרא"
  
  :כ-יח:ויקרא טז. 9
וכפר עליו ולקח ' ויצא אל המזבח אשר לפני ה"

 קרנות המזבח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על
וטהרו וקדשו מטמאת ..והזה עליו מן הדם .  סביב

וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד .  בני ישראל
  " ואת המזבח

  
  : יא:ויקרא יז. 10
כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על "

המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש 
  " יכפר

  
  :תהליך הכפרה במגוון ענינים. 11

  .מכפר על ידי דמו ממש: ידרוצח במז
   .מכפר על ידי דמו של כהן הגדול: רוצח בשוגג

מכפר על ידי דמו של עגלה : רוצח שלא נודע
  .ערופה

: ישראל שחייב בנפשותיכם כתוצאה של חטאותם
  מכפר על ידי דם הקרבן 

  
  :ז"ב מ"מכות פ - במשנה . 12

לא )  הרוצח בשוגג מעיר מקלטו- (ואינו יוצא 
. ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשותלעדות מצוה 

ואפילו שר צבא ישראל , ואפילו ישראל צריכים לו
שנאמר ,  אינו יוצא משם לעולם–כיואב בן צרויה 

,  שם תהא דירתו–" ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה): "פסוק כה(
  .שם תהא קבורתו, שם תהא מיתתו

  
  :'תפארת ישראל 'קושית בעל. 13

והרי ... הציל נפשהרי אפילו לחלל שבת מותר כדי ל
כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 

ואיך לא יהיה מותר לזה ) א"סנהדין לז ע(מלא 
כדי להציל כל )  מצוות עשה-(לעבור על איזה עשות 

  ?ישראל אם הוא כיואב בן צרויה וכדומה
  

' אור שמח'רבי מאיר שמחה מדווינסק בספרו . 14
  ):כה חהלכות רוצח פרק כ הל(ם "על הרמב

לגואל )  של היוצא מעיר מקלטו-(כיוון שהותר דמו 
אין לו להכניס עצמו בספק סכנה עבור הצלת , הדם

  .חברו מסכנה ודאית
  

אור 'ל מקשה על דברי ה"י אונטרמן ז"הגרא. 15
  :קושיות חמורות' שמח
לא אוכל לרדת לסוף דעתו של הגאון בעל אור , אכן

מה , עינייםאשר דבריו תמיד קילורין ל, ל"שמח ז
שאם כל ישראל , ) דבר אחד-(חדא  : שפירש בזה
הלא אפשר לתת לו שומרים שישמרו , צריכים לו

כמה נפלא , שנית! עליו מגואל הדם שלא יהרגהו
אשר יש בה , שכשצריך לצאת למלחמה, הדבר

אין הוא פטור מפני הסכנות ... תמיד סכנות גדולות
ספה עוד ואם נו, ומחויב ללחום עם האויבים, הללו

! סכנה של איזה גואל הדם ייפטר מלצאת למלחמה
  .אתמהה

הנה מלשון המשנה עצמה רואים , ומלבד זאת
, שאין זה הטעם שאינו יוצא לענייני נפשות

ואינו יוצא 'שאלמלי כן הייתה המשנה אומרת 
ְוָרַצח ּגֵֹאל ... ְוִאם ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצחַ "שנאמר ... משם

דמזה ', )כז- פסוקים כו" (ן לֹו ָּדםַהָּדם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאי
ברם המשנה , אנו יודעים שדמו מותר לגואל הדם

' ג" שמה"משום שנאמר , הביאה פסוק אחר
לכן אומרים , )כן מפורש בספרי ובתוספתא(פעמים 

שמה תהא , שמה תהא מיתתו, שמה תהא דירתו"
  !ולא הזכירו כלל מה שדמו מותר, "קבורתו

  :חדש למשנהמציע הרב אונטרמן ביאור 
... דין הגלות הוא כמו עונש מיתה על הריגת נפש

שעל ידי זה הוא נכרת ונבדל לגמרי מכל העולם 
, ואין לו שום קשר עם אלה שמחוצה לו, החיצוני

 עד – הריהו כמו שאינו –כי לגבי העולם הרחב 
דבר זה למדנו ממה שהתורה . מות הכהן הגדול

: לומר לנו, "שמה"הזכירה על הגולה שלוש פעמים 
שמה תהא , שמה תהא מיתתו, שמה תהא דירתו"

שכל חיּותו , בזה אנו רואים גזרת הכתוב, "קבורתו
 ,והווייתו של הגוֶלה מצומצמת אך שמה בלבד

 הריהו כמת שהוא –וביחס לעולם שמחוץ לתחומו 
אין עליו שום חיוב של ִמצוה .. .חפשי מן המצוות

מקריב אינו : שיש לה קשר עם העולם החיצוני
, ואינו יוצא לעדות, קרבן פסח או קרבן אחר

, ואפילו בנוגע לכלל ישראל, ואפילו לא להצלת נפש
  ".שמה"שנאמר 

וברור הדבר בעיניי שלא מפני האיסור שיש 
 אנו באים -(ביציאה מעיר המקלט קאתינן עלה 

הצלת ]ש... [כי על זה הקשו כמה מהמחברים, )לכך
כי לא מתורת . ..והתירוץ... נפשות דוחה הכול

אלא מפני שניתק לגמרי , איסורין אנו דנים על זה
ואין עליו שום , הקשר שבינו ובין העולם החיצוני
כי הוא חי רק ... חיוב של מצוה בנוגע לעולם הרחב

,  ודאי מחויב בכל המצוות–ובתוך העיר ". שמה"
  .אבל כלל וכלל לא בנוגע לזה שמחוץ לתחומו

  
  :א" י עבברייתא במסכת מכות. 16

שנאמר ,  ַמגלין רבו עמו–תלמיד שגלה : תנא
] ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל) "[מב', דברים ד(

עביד ליה מידי דתהוי ליה  :ומבארת הגמרא ".ָוָחי
  ). עשה לו דבר שיהיה לו חיּות- (חיותא 


