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  ח" התשס    אלול                                               ד"בס

  
  ערי המקלט

 )ןפ שיעורו של הרב יונתן גרוסמ"ע(לפרשת שופטים 
  
  השוואה בין הציוויים על ערי המקלט בפרשתינו ובפרשת מסעי. 1
 פרשת שופטים פרשת מסעי 

ם ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלהֶ ) י( הציווי
ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ) יא(:ַאְרָצה ְּכָנַען

 ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאלְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ) יב(:ָׁשָּמה רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה
 :ֵעָדה ַלִּמְׁשָּפטְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָה 

ִּכי ַיְכִרית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) א(
נֵֹתן ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרְׁשָּתם ְוָיַׁשְבָּת ְבָעֵריֶהם 

ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך ְּבתֹוְך ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ) ב(:ּוְבָבֵּתיֶהם
 ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל ...)ג(ָך ְלִרְׁשָּתּהְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְל 

 :רֵֹצַח 
הכנת 
 הדרך

ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרְך ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת ְּגבּול ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ַיְנִחיְלָך ) ג( 
 ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 

מספר 
 הערים

ֵאת ְׁשלׁש ) די(:ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם) יג(
ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשלׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָעֵרי 

 :ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה

 לוהיך-א' ה אשר ארצך בתוך לך תבדיל ערים שלוש"
... גֻבלך את לוהיך-א' ה ירחיב ואם... לרשתה לך נֹתן

 )ט-ב". (האלה השלֹש על ערים שלֹש עוד לך ויספת
הגדרת 

רוצח 
 במזיד

) יז:(ְוִאם ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח ) טז (
ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת 

הּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות אֹו ִּבְכִלי ֵעץ ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו ִהּכָ ) יח:(ָהרֵֹצַח 
ְוִאם ְּבִׂשְנָאה ֶיְהֳּדֶפּנּו אֹו ִהְׁשִליְך ָעָליו ִּבְצִדָּיה ) כ(..יּוַמת ָהרֵֹצַח 

אֹו ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְבָידֹו ַוָּימֹת מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה רֵֹצַח הּוא ) כא:(ַוָּימֹת
 :ּגֵֹאל ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו

 

הגדרת 
רוצח 

 בשגגה

ְוִאם ְּבֶפַתע ְּבלֹא ֵאיָבה ֲהָדפֹו אֹו ִהְׁשִליְך ָעָליו ָּכל ְּכִלי ְּבלֹא ) כב(
אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות ַוַּיֵּפל ָעָליו ַוָּימֹת ) כג:(ְצִדָּיה

 :ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹו

רֵֹצַח ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ָוָחי ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ְוֶזה ְּדַבר ָה ) ד(
) ה(:ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם

ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן 
 ֵרֵעהּו ָוֵמת ִלְכרֹת ָהֵעץ ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת 

הגעת 
הרוצח 

 לעיר

ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה ּוֵבין ּגֵֹאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ) כד(
ְוֵהִׁשיבּו אֹתֹו ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַּיד ּגֵֹאל ַהָּדם ) כה(:ָהֵאֶּלה
 : ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמהָהֵעָדה

ֶּפן ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ) ו: ( ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחיסהּוא ָינּו
ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח ִּכי ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי ִיְרֶּבה ַהֶּדֶרְך 
ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט ָמֶות ִּכי לֹא ׂשֵנא הּוא לֹו 

 :ִמְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום
עזיבת 
  הרוצח 

 את העיר

ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָמַׁשח אֹתֹו ְּבֶׁשֶמן ) כה(
ְוִאם ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת ְּגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ) כו(:ַהּקֶֹדׁש

ּוָמָצא אֹתֹו ּגֵֹאל ַהָּדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ּגֵֹאל ) כז(:ָׁשָּמה
ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ) כח(: ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ָּדםַהָּדם ֶאת

 :ַהָּגדֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹו

 

הדם 
 והארץ

ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר הּוא ָרָׁשע ָלמּות ִּכי מֹות ) לא(
ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ) לב(:יּוָמת

ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם ) לג(:ַעד מֹות ַהּכֵֹהן
הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם 

ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ) לד(:ְּבַדם ׁשְֹפכֹו
 :ּה ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוכָ 

ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) י(
 :נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים

  
  ט "דברים י. 2
יו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ְוִכי ִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֵנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעלָ ) יא(

ְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹתֹו ) יב:(ָוֵמת ְוָנס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל
  :ְוָנְתנּו אֹתֹו ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם ָוֵמתִמָּׁשם 

  
  

  י בפרשת מסעי"רש. 3 
אף על פי שבארץ כנען תשעה שבטים וכאן אינן אלא שניים "

משום דבגלעד נפישי , קלט שלהםהשווה מניין ערי המ, וחצי
  "רוצחים) רבים(=
  
  



 2 
  ן"הרמב. 4

היו שופכי דמים במרמה , פ שאין המקלט אלא בשוגגין"ואע
והוצרך להרבות להם ערי מקלט לקלוט , ומראין עצמן כשוגגין

ה זה על שם "ואם כן צוה הקב. את כולן שלא נודע מי המזיד
או שיאמרו , )זדברים לא ט(על דרך וקם העם הזה וזנה , העתיד

   ...גלעד מגדלת רוצחים מאז היתה לגוישהיה אויר ארץ 
לעיל פסוק (הכתוב שאמר .) מכות י(ל "כי על דעת רז, ואני תמה

, כולם למקלט צוה בהם, ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר) ו
וכולן ' ו ערים ובעבר הירדן ו"והנה היו מהם בארץ כנען ל

קלטים לכל ארץ ישראל והנה היו המ. ל"קולטות לדעת רז
גם חשב שבט , כי ארבע ערי מקלט יגיעו לשבט, ביושר והשויה

   ...מנשה בארץ כנען מפני שרובו שם היה
בעבר הירדן ' ריבה ה) כלומר ערי המקלט(ואולי בערי המועד 

  :אבל בכללן במדה ובמנין היו, שיבדיל הוא חציין, לכבוד משה
 הירדן היתה גדולה כי ארץ עבר, ועל דרך הפשט נראה בעיני

ראויה לשלש ערי , והנה היתה עבר הירדן גדולה מאד.  ..מאד
והיו אלה השש ערים , מקלט ככל ארץ ישראל מן הירדן והלאה

  והארבעים ושתים למגרשי הלוים לא למקלט, לבדן קולטות
  
  "שופטים"י ב"רש. 5

    היה כתוב על פרשת דרכים'מקלט מקלט' – תכין לך הדרך
 שיהא מתחלת הגבול עד העיר -ול ארצך ושלשת את גב

הראשונה של עיר מקלט כשיעור מהלך שיש ממנה עד השניה 
וכן משניה לשלישית וכן מן השלישית עד גבול השני של ארץ 

  ישראל 
  ע"ראב. 6

 להיות הערים במקום שיהא דרכו מוכנת –תכין לך הדרך 
  ומיושבת

  חזקוני. 7
שלא יטעה , ש ומכוון שיהיה הדרך גדול וכבו–תכין לך הדרך 

  מלילך אל המקלט
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ר הירש"רש. 8
מגורש מכל אדמת האומה ומרותק , הנה הוא משולח ממולדתו"

ואם יצא בזדון , למקום היחיד הקולטו ומחזיקו בגבולותיו
הרי הוא מתיחס בזלזול לכובד פשעו וגואל הדם , מגבול מקלטו

הזה העובר עליו הוא רק דוגמא לסבל וכל הסבל . זכאי להורגו
שהרי עקר אותו מארצו וממולדתו ומכל חיי , שאחיו סבל מידיו

כבר נתקו , עתה גם הוא נתלש מכל אדמת חייו שעד כה. חלדו
ומקננת , כל קשריו עם חוג ביתו שנפשו של אדם יוצאת אליו

וכך , בלבו דאגה מתמדת מפני החרב הנוקמת הנטויה על חייו
  ." ה את ערך החיים שאחיו קיפח ברשלנותויחוש כהלכ

  
  י"רש. 9
ויש מהם אומרים , יש מרבותינו אומרים נשמט הברזל מקתו"

  ". והיא נתזה והרגה, שישל הברזל חתיכה מן העץ המתבקע
  

   ה-א', ו הנפש ושמירת רוצח כותהלב ם"רמב. 10
  :שלֹשה הם ההורגים בלא כוונה"
ואשר לא 'זהו שנאמר בו ו, יש הורג בשגגה והעלמה גמורה) א(

  . ודינו שיגלה לערי מקלט וינצל כמו שביארנו. 'צדה
והוא שיארע , ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לאונס) ב(

. במיתת זה מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם
  . נהרג עליו-ואם הרגו גואל הדם , ודינו שהוא פטור מן הגלות

והוא שיהיה , יה השגגה קרובה לזדוןויש הורג בשגגה ותה) ג(
ודינו שאינו . בדבר כמו פשיעה או שהיה לו לִהזהר ולא נזהר

ואין ערי מקלט .  אין גלות מכפרת לו-מפני שעונו חמור , גולה
, לפיכך. שאינן קולטות אלא המחוייב גלות בלבד, קולטות אותו

? ומה יעשה זה.  פטור- אם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו 
  ". ב וישמור עצמו מגואל הדםיש
 


