
'qn oeilib

831

e"ryz irqn

מקלט ערי מהלכות

קולטות, הלוויים ערי כל
מקלט עיר מהן אחת וכל

תורה הפצת ערי - הלוויים ערי
בו שהיו במדבר, שנה 40 בן הארוך המסע בסיום נאמרת "מסעי" פרשת
מצטווה פטירתו לפני וממש הירדן, שפת על נאמרת הפרשה תחנות. 42
מכל ערים 42 ללוויים לתת הוא מהם אחד אחרונים. ציוויים כמה משה

ישראל ארץ רחבי בכל ישראל יג)שבטי ויובל שמיטה כשמתבוננים(רמב"ם .
משה. של חייו תמצית הם הללו הציוויים כי רואים בהם

תורה ללמד שתפקידם הכהנים, וגם הלוויים גם ישבו הלויים ערי ב-42
מלאְך ּכי מּפיהּו יבקׁשּו ותֹורה דעת יׁשמרּו כהן ׂשפתי "ּכי ישראל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָֹלכלל

הּוא" צבאֹות ז)ה' ב בכל(מלאכי מסתובבים היו הללו והלוויים הכהנים . ְָ
ביתם: בני את הכירו לא שכמעט עד לרבים, תורה ומלמדים הארץ רחבי
ּכי ידע לא ּבנו ואת הּכיר לא אחיו ואת ראיתיו לא ּולאּמֹו לאביו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹ"האמר

ליׂשראל". ותֹורתָך ליעקב מׁשּפטיָך יֹורּו ינצרּו. ּובריתָך אמרתָך ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשמרּו

ארץ בנחלת לוי זכה לא "ולמה הרמב"ם: כותב הזאת הנפש מסירות על
ולהורות לשרתו ה' את לעבוד שהובדל מפני אחיו? עם ובביזתה ישראל
ליעקב מׁשּפטיָך 'יֹורּו שנאמר לרבים. הצדיקים ומשפטיו הישרים ְְֲִֶַָֹדרכיו

ליׂשראל'. י)ותֹורתָך לג עורכין(דברים לא העולם מדרכי הובדלו לפיכך . ְְְְִֵָָ
הם אלא גופן. בכח לעצמן זוכין ולא נוחלין ולא ישראל כשאר מלחמה
'אני שנאמר להם זוכה הוא ברוך והוא חילו' ה' 'ברך שנאמר השם חיל

ונחלתך'" יב)חלקך יג, ויובל שמיטה .(רמב"ם

חינוכיים מרכזים – הלוויים ערי
סביבם תורה. ומרכזי חינוכיים מרכזים הללו הערים היו הדברים מטבע
לוי שבט "ולא ברבים: בהפצתה והעוסקים התורה מבקשי כל התרכזו
והבינו אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד,
כמו ישר והלך ה', את לדעה ולעובדו לשרתו ה' לפני לעמוד להבדל מדעו

הר החשבונות עול צוארו מעל ופרק האלהים בנישעשהו בקשו אשר בים
לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים, קדש נתקדש זה הרי האדם.

לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר הזה בעולם לו ויזכה עולמים, ולעולמי
גורלי'" תומיך אתה וכוסי חלקי מנת 'ה' אומר ע"ה דוד הרי (רמב"םללוים.

יג) ויובל .שמיטה

קליטה עם ערים – הלוויים ערי
בתשובה לחזור שרוצים האנשים כל גם הללו בערים התרכזו טבעי באופן
קולטות שהן הללו הערים על נאמר לכן בתשובה. לחזור שצריכים או
ּתּתנּו אׁשר הערים "ואת רגילות. מקלט ערי כמו בשגגה שרצחו ְְֲִִֵֶֶָרוצחים
ּתּתנּו ועליהם הרצח ׁשּמה לנס ּתּתנּו אׁשר הּמקלט ערי ׁשׁש את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻללוּים
עיר ּוׁשמנה ארּבעים ללוּים ּתּתנּו אׁשר הערים ּכל עיר: ּוׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹארּבעים

מגרׁשיהן" ואת ו)אתהן לה, וכל(במדבר ללוויים. עיר הייתה מקלט עיר כל . ְְְְִֵֶֶֶֶ
מקלט. עיר הייתה לויים עיר

מקלט עיר - מהן אחת וכל קולטות, - הלוים ערי "כל הרמב"ם: כותב וכך
שנאמר ו')היא, ל"ה הערים(במדבר כל עיר ושתים ארבעים תתנו 'ועליהם

לקלוט: לזו זו כולן הכתוב הקישן עיר'. ושמונה ארבעים ללוים תתנו אשר
הלוים? ערי שאר ובין למקלט שהובדלו מקלט ערי בין יש הפרש ומה
נקלט, בהן ונכנס הואיל לדעת שלא בין לדעת בין קולטות מקלט' ש'ערי
אינו - מקלט' ב'ערי הדר ורוצח לדעת. אלא קולטות אין הלוים ערי ושאר

הבית" לבעל שכר נותן - הלוים ערי בשאר והדר ביתו. שכר (רוצחנותן

ח) נפש .ושמירת

בחינם לא קללה
העליון הממונה בפועל היה הכהנים, אחיו על ממונה שהיה הגדול, הכהן
בבית העבודה באמצעות וגם הכהנים באמצעות גם הזאת המערכת כל על
להם גורמת הקדושה הייתה למקדש, ישראל באים שכשהיו המקדש.
להתנתק אותם ומכוונים מדריכים היו והכהנים נפלאה, התעוררות

ומתאוותיהם. מעונותיהם
הגדולים הכהנים של אימותיהן על שמספרת הגמרא את נבין זה על-פי
יתפללו שלא המקלט, בערי וכסות מחיה בשגגה לרוצחים מספקות שהיו
תתקבל – יתפללו הרוצחים אם וכי מקשה: הגמרא שימותו. בניהן על
שהקללה הגמרא מתרצת תבא"? לא חנם "קללת כתוב והלא תפילתם?



אחריות יש הגדולים לכהנים בחינם. לא שהיא כיוון הכהנים על לבוא עלולה
ישראל עם את לחנך צריכים היו הם ישראל. בעם בשגגה רוצחים יהיו שלא
עליהם היה כן כמו בשגגה. רצח ולגרום לזלזל ולא החיים קדושת על

מספיק ביקשו ולא - דורם על רחמים ולבקש ע"א)להתפלל יא .(מכות

בריחוק אריה על-ידי שנטרף אחד מאדם ראיה כך על מביאה הגמרא
בן יהושע רבי זה על נענש לוי. בן יהושע ר' של ממקומו פרסאות שלוש
בא לא יום, כל אליו להיגלות רגיל שהיה הנביא, שאליהו כך כדי עד לוי

התפלל שלא שלו, האחריות בגלל זאת כל ימים. שלושה מדרשו לבית
שנטרף האיש אותו של חייו ע"א)על יא .(מכות

לכהנים
יש הגדולים
אחריות
יהיו שלא
רוצחים
בעם בשגגה
הם ישראל.
צריכים היו
את לחנך
ישראל עם
קדושת על
ולא החיים
ולגרום לזלזל
בשגגה רצח

רוצחים שרובה בעיר קליטה אין
שר עם שוחח פעם כי סיפר זצוק"ל אליהו הרב מרן
שאל והשר הסוהר, בבתי והצפיפות המצוקה על המשטרה
כי זצוק"ל הרב לו ענה כך. על אומרת התורה מה אותו
הם שם לרוצחים. כחממה לעתים משמשים בתי-כלא בימינו
התורה יותר. מסוכנים ויוצאים הפשע בדרכי משתכללים
בעלי של ערים מקלט". "ערי ושמו טוב יותר פתרון נתנה

נפשו. פינות בכל מתוקן יוצא אדם שמהם תשובה

עיר להיות יכולה לא חכמים תלמידי בה שאין עיר כן על
קולטת" אינה זקנים בה שאין עיר אלעזר: "וא"ר מקלט.

ע"ב) י עדין(מכות איזון להיות צריך זו שבעיר אלא עוד, ולא .
שלא תורה. המלמדים האנשים לבין בשגגה הרוצחים בין
שרובה עיר אלעזר: רבי "אמר הצדיקים. על הרוצחים ירבו
ההיא העיר זקני באזני 'ודבר שנאמר: קולטת, אינה - רוצחים
יותר להיות צריך הטובים האנשים מעמד דבריו'". את
הטון את בה לתת אמורים הם הזאת. בעיר הרוצחים ממעמד
ערי בשאר כמו רוב בה להיות צריכים הם כן ועל הכיוון, ואת

ו)הלוויים ז פרק נפש ושמירת רוצח בהלכות רמב"ם .(עיין

חיוניות של ערים
בתי-כלא לבין הללו הערים בין היה גדול הבדל עוד
בערי ששוהים הרוצחים החיים. תנאי והוא לרוצחים,
ערך על חינוך סדרת לעבור צריכים הלוויים וערי המקלט
מן אחת אל "ונס שנאמר: הנפשות, שמירת ועל ְִֶַַָהחיים

וחי" האל ד)הערים הזאת(דברים מהעיר לצאת צריך הוא . ִֵֶָָָָ
חיים. שמחת מלא חיים. אהבת מלא בריאה. חיוניות מלא

– חּיּותא" ליּה ּדתהוי מידי ליּה חיוניות."עביד לו שתהיה משהו לו תעשה ְֲִִִִֵֵֵֵָָ

בצד וגם שלה החומרי בצד גם בריאה עיר להיות שצריך נפסק כן על
ּכרּכים ולא קטּנים, טירים לא אֹותן; עֹוׂשין אין הּללּו, "ערים ְְְִִִִִִֵַַַָָָֹֹהרוחני:
אם מים, ּבמקֹום אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין ּבינֹונּיֹות. עירֹות אּלא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
ׁשוקים, ּבמקֹום אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים, להם מביאין מים, ׁשם ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
מֹוסיפין - אּוכלּוסיהן נתמעטּו אּוכלּוסין, ּבמקֹום אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָואין

ויׂשראלּיים" לוּיים ּכהנים להם מביאין - דּיּוריהן נתמעטּו יעליהן. (מכות ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ח) פרק נפש ושמירת רוצח הלכות רמב"ם .ע"א.

גדולה קדושה של ערים
שמחת מלאי אנשים עם מפגישות גם נובעת הללו הערים של החיוניות
נפסק כן על ונתינה. חסד מלאי אנשים וערכים. תורה מלאי אנשים חיים.
ּדכתיב, עּמֹו, רּבֹו מגלין - ׁשּגלה ּתלמיד "ּתנא, מיוחד: מאוד דבר ְְְִִִִִֶַַַָָָָלהלכה

ד) לו(דברים "עשה הרמב"ם: והסביר וחי'". האל הערים מן אחת אל ְִִֵֶֶַַָָָָָ'ונס
חשובין" כמיתה - תלמוד בלא ומבקשיה חכמה בעלי וחיי שיחיה. כדי

ז) פרק נפש ושמירת רוצח .(הלכות

היו לא במדבר ישראל כשהיו כי שאומרת הגמרא את גם נבין מכאן
גולים היו אלא המצורעים, כמו למחנה מחוץ אל גולים בשגגה הרוצחים
ומשם חיינו" "בית שהוא המקום המשכן. בקרבת שנמצא לוויה למחנה
ערך על לומדים משם החוטאים. את ומשקים ושמחה חיוניות שואבים

עליהם. השמירה חובת ועל החיים

הרמב"ם כתב כן בשגגה. רוצחים קולט מזבח גם הסיבה (רוצחמאותה

ה) פרק נפש בזדוןושמירת בהורג נאמר שהרי קולט "המזבח י"ד): כ"א (שמות

שהוא במזבח נהרג אינו בשגגה שההורג מכאן למות'", תקחנו מזבחי 'מעם
בית מזבח של גגו אלא קולט ו"אין מקלטו. עיר כמו

בידו". ועבודה כהן אלא קולט ואינו בלבד העולמים

קודש של ערים
לקדש צריכים היו המקלט, ערי של הגדולה מעלתן בגלל

יהושע בספר נאמר כך כ)אותן. קדׁש(פרק את "וּיקּדׁשּו :ְִֶֶֶַַ
ארּבע קרית ואת אפרים ּבהר ׁשכם ואת נפּתלי ּבהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבּגליל
רואה הערים בשמות המתבונן יהּודה". ּבהר חברֹון ְְְִֶַָהיא

מיוחד קודש בערי עירשמדובר שהיא בדרום, חברון ות:
קדׁש ישראל; עם הברית מקום שהיא במרכז, שכם ֶֶהאבות;
שמה וחברון, שכם כמו מפורסמת אינה כי שאף בגליל,

הקודש. מערי אחת שהיא עליה מעיד

ּבּמיׁשר ּבּמדּבר ּבצר את נתנּו מזרחה יריחֹו לירּדן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּומעבר
ּבּבׁשן ּגֹולן ואת גד מּמּטה ּבּגלעד ראמֹות ואת ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּמּטה
ערים שלוש לתת ייתכן איך השאלה: נשאלת מנּׁשה". ְִֵֶַַמּמּטה
וחצי לתשעה ערים שלוש לעומת שבטים וחצי לשניים
מקלט, ערי 48 יש באמת כי כך, על משיב הרמב"ן שבטים?
שרוב אלא בשגגה. רוצחים קולטות היו הלוויים ערי כל שהרי
למקום קרובים המערבי, הירדן בעבר היו הלוויים ערי
קבעו לכן והלוויים. הכהנים של עבודתם הייתה שבו המקדש
החוטאים יוזנחו שלא המזרחי, הירדן בעבר מקלט ערי שלוש

מהמרכז ריחוקם בגלל ז)חלילה, כ, יהושע מלבי"ם .(עיין

בשגגה לרוצח רוחני ליווי
"ּומֹוסרים בדרך. כבר מתחיל בשגגה לרוצח הרוחני ְִהליווי
אליו". וידּברּו - ּבּדרְך יהרגּנּו ׁשּמא חכמים, ּתלמידי ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
ישיגם אם הדם גואל בידי הריגתו את למנוע עשוי שגם ליווי
תלויה שלו החיים הצלת כי בשגגה לרוצח מראה וגם בדרך,

חיים להציל שיודעת ח)בתורה ה, פרק נפש ושמירת רוצח רמב"ם .(עיין

ישיבות גם האם בגמרא: יוחנן רבי שאלת את נבין הזה העיקרון על-פי
השאלה הלוויים? בערי שאינם אע"פ בשגגה, רוצחים קולטים מדרש ובתי
מׁשה יבּדיל "אז כתוב: שבתחילה בתורה, הפסוקים מסמיכות ְִֶַָֹנתמכת
ירצח אׁשר רֹוצח ׁשּמה לנס ׁשמׁש: מזרחה הּירּדן ּבעבר ערים GְֲִֵֶַַHְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשלׁש
מׁשה ׂשם אׁשר הּתֹורה "וזאת כתוב: כך אחר ומיד ּבבלי־דעת", Jְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאת־רעהּו
אל־ּבני מׁשה ּדּבר אׁשר והּמׁשּפטים והחּקים העדת אּלה יׂשראל: ּבני LְֵֶַָֹֻֽֽNְְֲִִִִֶֶַָHְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹלפני

מּמצרים" ּבצאתם מא-מו)יׂשראל ד, מצילה(דברים התורה לכאורה כן אם . ְִָJְְִִִֵֵָָֽ
מקלט. עיר כמו

בשגגה רוצחים קולטים מדרש בתי א] תשובות: שתי הגמרא עונה
ממש עוסק בשגגה שהרוצח בעת רק הדם גואל מיד אותם ומצילים
ברגע הדם מגואל ניצול לוויים בעיר או מקלט בעיר והשוהה בתורה.
מגנים תורה דברי ב] בתורה. שעה באותה עוסק אינו אם גם לעיר כניסתו
המוות מלאך על-ידי העולם מן להיפטר זמנם שהגיע אנשים על ממוות
ׁשליחא מצי לא רב, ּבבי וגרס יתיב הוה חסּדא ּדרב הא "ּכי ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָושליחיו.
סליק מּגירסא. ּפּומיּה ּפסיק הוה ּדלא לגּביּה, למיקרב ּדמּותא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּדמלאכא



חסדא רב כמו ליּה". ויכיל איׁשּתיק, - ארזא ּופקע רב, ּדבי אארזא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָויתיב
המוות מלאך של שליחו יכול היה ולא תורה, מללמוד פוסק היה שלא
חסדא רב שתק הארז, ונשבר ארז על השליח וישב עלה אליו. להתקרב

נשמתו. את לקחת המוות מלאך שליח יכול והיה לרגע

לרֹוצחים הּׁשמׁש ְְִֵֶֶַַַָהזרח
ּדכתיב, מאי ׁשמלאי, רּבי "ּדרׁש ּד)ובגמרא: ׁשלׁש(דברים מׁשה יבּדיל 'אז ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹ

הזרח למׁשה: הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש לֹו אמר ׁשמׁש'. מזרחה הּירּדן ּבעבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹערים
להם עזור והשמש. האור דרך למוטב לחזור להם עזור – לרֹוצחים" ְִֶֶַָהּׁשמׁש
ולחיות לחזור להם עזור חמה. כפני משה פני שהרי פנים, הארת על-ידי
ערים וחיוניות, חיות מלאים מקלט ערי להם תבנה כן על בריאים. חיים

הישר. לדרך אותם שיחזירו חכמים תלמידי של
– לרֹוצחים" ׁשמׁש הזרחּת הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש ליּה אמר ּדאמרי, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"איּכא

עשית" שם)"ויפה הירדן(רש"י בעבר המקלט ערי בניית השני, הפירוש לפי .
מדעתו כן שעשה משה ביוזמת אלא הקב"ה, בציווי נעשתה לא המזרחי

עשית! יפה הקב"ה: לו ואמר לרוצחים. שמש להזריח

בימינו
בתי-כלא
משמשים
לעתים
כחממה
לרוצחים.
נתנה התורה
טוב פתרון
ושמו יותר
מקלט". "ערי
של ערים
תשובה בעלי
אדם שמהם
מתוקן יוצא
פינות בכל
נפשו

ּכסף יׂשּבע לא ּכסף ְִֵֶֶֶֶַֹֹאהב
הארת דרך חוטאים קירוב של הזה שהעניין אמרו חכמינו
מנה לו שיש כסף לאוהב בדומה משה. על אהוב היה פנים
ממדרגה ישראל את שהעלה משה, היה כך מאתיים, ורוצה
ורוצה טהרה שערי למ"ט טומאה שערי ממ"ט למדרגה
ישראל את שהעלה בכך מסתפק לא הוא ועוד. עוד לקרבם
לדורי שבישראל החוטאים כל את להחזיר ורוצה ממצרים,

המקלט. ערי באמצעות דורות
ּדכתיב, מאי סימאי, רּבי "ּדרׁש ה)ובגמרא: ּכסף(קהלת 'אהב ְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

'אה – תבּואה' לא ּבהמֹון אהב ּומי ּכסף, יׂשּבע ּכסףלא ב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
ערים ׁשּׁשלׁש יֹודע ׁשהיה רּבנּו, מׁשה זה - ּכסף' יׂשּבע ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא
ּכנען. ׁשּבארץ ׁשלׁש ׁשּנבחרּו עד קֹולטֹות אינן הּירּדן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבעבר

אקּימּנה" לידי הּבאה מצוה ע"א)אמר, י אב(מכות בנה משה . ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
להזריח הדרך את שנלמד כדי המזרחי, הירדן בעבר טיפוס

לחוטאים. גם שמש כמו פנים ולהאיר

הימים אחרית חזון
ערי שלוש עוד יהיו הימים שבאחרית לנו מספרת התורה
אלו על אחרות שלש מוסיפין המשיח המלך "בימי מקלט.
האלה'. השלש על ערים שלש עוד לך 'ויספת שנאמר השש
שנכרת והקדמוני והקנזי הקיני בערי אותן? מוסיפין והיכן
נאמר ועליהן נכבשו. לא ועדיין עליהן ברית אבינו לאברהם

ט')בתורה ח' י"ט גבולך(דברים את אלהיך ה' ירחיב 'ואם
לתת דבר אשר הארץ כל את לך ונתן לאבותיך נשבע כאשר

האלה'". השלש על ערים שלש עוד לך ויספת לאבותיך
ורדים רק יפרחו הימים באחרית כי שחושבים אנשים יש
כי אותנו מלמדות והגמרא המשנה אבל צדיקים. יהיו וכולם

החידוש בשגגה. הרוצחים וירבו הרע היצר ירבה תגדל, החוצפה בתחילתם
טהורים מים עלינו יזה שהקב"ה בכך יהיה הימים אחרית של הגדול
האבן לב "והסירותי עורלתו. את ויסיר לבבנו את ימול מעווננו. לטהרנו
ערי שלוש עוד ונוסיף בדרכו נלך ואנחנו בשר". לב לכם ונתתי מבשרכם
אליך להפנות שדי, במלכות עולם לתקן לרוצחים. שמש להזריח מקלט

וכו' ארץ רשעי הנ"ל.כל כל על שהעירני מבת-ים בלומרט חנניה לרב רבה (ותודה

לעולם) גאולה להביא אומרם משם הדברים את לומר .ומצווה

קלף על מקלט ערי
"וידבר" ליהושע נאמר מה מפני שמדייקת הגמרא את נבין זה על-פי
יׂשראל ּבני אל ּדּבר לאמר: יהֹוׁשע אל ה' "וידּבר המקלט: ערי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻבפרשת

המילה מׁשה". ּביד אליכם ּדּברּתי אׁשר הּמקלט ערי את לכם ּתנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלאמר
רק: ליהושע נאמר האחרים המקומות ובכל זו, לפרשה ייחודית הזאת
רוצחים פרשת נאמרה מה מפני חנינא: בר חמא רבי "אמר "ויאמר".

תורה". של שהן מפני וכו' עזה? בלשון

על-פי יותר הדברים יהושעויתבארו כרת ימיו בסוף כי בגמרא שנאמר מה
תורת בספר משהו כתב הוא מעמד באותו בשכם. ישראל עם ברית
ּומׁשּפט חק לֹו וּיׂשם ההּוא ּבּיֹום לעם ּברית יהֹוׁשע "וּיכרת ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֻהאלוקים.
אבן וּיּקח אלקים ּתֹורת ּבספר האּלה הּדברים את יהֹוׁשע וּיכּתב ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻּבׁשכם:

ה'" ּבמקּדׁש אׁשר האּלה ּתחת ּׁשם ויקימה אינוּגדֹולה כאן האמור (המקדש ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
בימים שהיה המשכן על כאן מדובר ההם. בימים נבנתה לא שעוד שבירושלים, המקדש

בשכם) .ההם

ערי אומר וחד פסוקים שמנה אומר חד נחמיה ור' יהודה ר' בה "פליגי
כתב שיהושע אומר אחד נחמיה, ורב יהודה רב זה בדבר חולקים מקלט".
שכתוב תורה ספר של האחרונים הפסוקים שמונה את

ה'" ּפי על מֹואב ּבארץ ה' עבד מׁשה ׁשם "וּימת (דבריםבהם: ְִֶֶֶֶֶַַָָָָ
איןלד) הללו? הפסוקים את כותב והוא מת משה אפשר .

את יהֹוׁשע "וּיכּתב נאמר: זה ועל יהושע. שכתבם אלא ְְִֶַַֹֻזאת
אלקים". ּתֹורת ּבספר האּלה ְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹהּדברים

אלא דבר, התורה בספר כתב לא שיהושע היא אחרת דעה
הקלף ואת עצמו, בפני קלף על המקלט ערי פרשת את כתב
גדולה אבן על רבנו משה שכתבו התורה ספר בתוך שם
ית יהושע "וכתב בשכם. ההם בימים שהיה המקדש בבית
אבנא ונסיב דה' אוריתא בספר ואצנעינון האלין פתגמיא
דה'" מקדשא בבית די אלתא תחות תמן ואקימה רבתא

כו) כד יהושע יונתן תרגום בשם .(רשי

רק התורה מספר לכתוב בוחר יהושע למה שואלים: ויש
עשרת או "שמע" פרשת את ולא המקלט, ערי פרשת את
של ביותר בגדול התלמיד הוא שיהושע אלא הדיברות?
ליהושע. מסרה – מסיני תורה משה שקיבל מה משה.
את העביר הוא ישראל, כלל לכל תורה לימד שמשה ואע"פ
הזאת האחריות בגלל ליהושע. רק בישראל לתורה האחריות
ישראל בני שבה מקלט, ערי פרשת את יהושע כותב
אותם ומביאים החברה של נמוכים הכי השוליים את לוקחים
טובות. ומידות ערכים של מקום ותורה. אורה של למקומות

ּבּדרְך הכנה לָך עׂשה – הּדרְך לָך ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָּתכין

ע"ב)הגמרא ק בתרא עושים(בבא השתדלות כמה מתארת
את להם שמכפילים ומספרת המקלט, בערי הרוצחים למען
ערי דרך אמות. עשרה שש - הרבים "דרך הדרך. רוחב
בשגגה הרוצח יכול שיהיה אמות". ושתים שלשים - מקלט

ובגמרא במהירות. לשם י)להגיע "ּתניא,(מכות אליעזר: רּבי ְֱִִֶֶַַָ
הרֹוצח, ׁשּיּכיר ּכדי ּדרכים, ּפרׁשת על ּכתּוב היה 'מקלט' אֹומר, יעקב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבן
הכנה לָך עׂשה - הּדרְך' לָך 'ּתכין קרא? מאי ּכהנא, רּבי אמר לׁשם. ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָויפנה

ֶֶַּבּדרְך".

אותם ולתקן מקלט לערי הדרכים לכוין דין בית "וחייבין וברמב"ם:
תל לא בדרך מניחין ואין תקלה. וכל מכשול כל מהן ומסירין ולהרחיבן
לשם. הבורח את לעכב שלא כדי גשר עליו עושין אלא נהר, ולא גיא ולא

הדרך' לך 'תכין ג')שנאמר י"ט הבאה:(דברים בהלכה הרמב"ם כותב עוד ."
הדרכים, לתקן שלוחים מוציאין דין בית שנה בכל באדר עשר "בחמשה
בדבר שנתרשלו דין ובית אותו. מתקנים - שנתקלקל שמצאוהו מקום וכל

דמים" שפכו כאילו הכתוב עליהן מעלה דמים)זה ושפיכות רוצח .(הלכות



מקלט לעיר בורח לבוא לעתיד רומי של שרו
חנינא ּבר חמא "רּבי תשובה. לבעלי דרך פותח שה' חכמים למדו זו ֲִִַַָָָמהלכה

מהכא, ּפרׁשתא להאי ּפתחא לּה כה)ּפתח יֹורה(תהלים ּכן על ה', ויׁשר 'טֹוב ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
זוהי זאת, עם לּצּדיקים". וחמר קל מֹורה, לחּטאים אם ּבדרְך'. ִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹחּטאים

הכהונה. בגדי תחת להתחבא הגדולים לרוצחים מאפשרת שלא פתיחה

לטעֹות, אדֹום ׁשל ׂשרּה עתיד טעּיֹות ּבׁשלׁש לקיׁש: ריׁש "אמר בגמרא: ְְֱִִִֵֶַָָָָָָָֹֻכך
סג)ׁשּנאמר: ׁשאינּה(ישעיה - טֹועה מּבצרה', ּבגדים חמּוץ מאדֹום, ּבא זה 'מי ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשֹוגג, אּלא קֹולטת ׁשאינּה - טֹועה 'לבצרה'. ּגֹולה והּוא 'ּבצר', אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָקֹולטת
מלאְך" והּוא אדם אּלא קֹולטת ׁשאינּה - טֹועה מזיד. ע"א)והּוא יב .(מכות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ה', של פנים קרון מתוך שלמה, בתשובה לשוב יזכה ישראל שעם רצון ויהי
אמן. ׁשלֹום". לָך ויׁשם אליָך ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. אליָך ּפניו ה' "יאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻבחינת

מקוננת מיטה
שהיה אחד עשיר גדולה. לעיר שהגיע גדול ברב מעשה זצ"ל: הרב סיפר
ומזר חדשה מיטה עבורו שהכין לו ואמר לביתו הזמינו לקחו, ןמשומעי

מועד. מבעוד חדש,

לצעוק: החל ומיד עין לעצום הספיק לא עוד יצועו, על הרב כשעלה והנה,
הרב של לחדרו ובא מיהר צעקותיו, את ששמע הבית בעל איי!". "איי,
הבית: בעל לו אמר במיטה!". קוצים "יש הרב: לו אמר קרה?". "מה ושאל:
שבנה לנגר ותקרא "לך הרב: לו אמר חדש". והמזרן חדשה המיטה "הרי
אמר המיטה?". את הכנת "מתי הרב: אותו שאל הנגר, כשהגיע המיטה". את
בשעה עשית "ומה הרב: לו אמר באב". תשעה בו שחל "בשבוע הנגר: לו
תשעה של מהקינות חלק "אמרתי הנגר: לו אמר המיטה?". את שבנית
היצרן את הזמינו המיטה!". לתוך נכנסו שלך "הקינות הרב: לו אמר באב".
כדברי ענה הוא גם בעניין, אותו וכששאלו עיר, באותה שהיה המזרן של
חדשים!". דברים עושים לא אלו שבימים לכם "הרי הרב: להם אמר הנגר.

אישית דוגמה
ידעו שלא ששון, יעקב רבי לו שקראו צדיק יהודי היה זצ"ל: הרב סיפר
אותו הכרנו אנחנו פשוט. יהודי נראה היה שכן צדקותו, את אנשים

מאוד. גדול חסד בעל שהיה וידענו במשפחה,

אותו מזכיר תמיד ואני יהודה, מחנה בשוק הייתה וחנותו חייט היה הוא
חנותו את פותח שהיה באב, תשעה בו שחל בשבוע נוהג שהיה במה לטובה
עם קבל להודיע כדי כן? עושה היה ולמה כלל, לעבוד בלי בפתחה ויושב
באב. תשעה בו שחל בשבוע לעבוד שאסור אותו, וראה שעבר מי לכל ועדה

חנותו, את לפתוח בכלל לו למה – דרכו שלפי לו, ואמרו אנשים אליו באו
כלל! חנותו את יפתח שלא ועדיף

לברית אותו ומזמינים לחנותו באים לפעמים כי ואמר, יעקב רבי להם ענה
בחושבם להזמינו שלא עלולים סגורה, החנות את ויראו יבואו ואם מילה,
שפותח שמה טען, ועוד אחריו. לחפש יבואו ולא וכדו' בעיר נמצא שלא
תשעה בו שחל בשבוע לעבוד שאסור שידעו שרצה משום הוא חנותו את
לי יש או טוב מרגיש לא שאני אנשים יחשבו כלל, אבוא לא "אם באב:
חורבן בגלל לעבוד שאסור לאנשים ואומר בא אני אם אבל מילה. ברית

הגאולה". על ויתפללו השכינה צער את בלבם יכניסו הם הבית,

dkldk daeyz

?xn iz`w izn????תגיעתגיעתגיעתגיע הגאולההגאולההגאולההגאולה ששעבדומתימתימתימתי השעבוד לשמחתנו

לשמחתנו תש"ח. בשנת פסק שנה, אלפיים זה המלכויות אותנו

כמעט ישראל מעם חצי וכבר העëים" מéל ýצàוק "וŁב בנו ְְְִִִֶַָָָמתקיים

חצי וכבר "ýלבב את ýאלקי ה' "äמל בנו מתקיים לשמחתנו ְְֱֶֶָָֹפה.

ממש אלו בימים באויבינו מתקיים כן עשויה. ה' לאהבת הלב ממילת

אŁר ýנאיł ועל ýאיבי על האêה האלõת éל את ýאלקי ה' ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ונתן

באמצע ישראל ארץ בניין שלמה. לגאולה מצפים אנחנו ."ýäְָרדפ

ליותר הרצון את להגביר צריך הדרך. באמצע ירושלים בניין הדרך.

יותר העולם. מאומות חרות יותר התחזקות. יותר הארץ, יישוב

בית את העולם" של "הלב את לרצות צריך ובעיקר אויבינו. החלשת

אמנם ירŁäלים "éי הלוי יהודה רבי לנו והזכיר חזר וכבר ְְִִַָָָהמקדש.

אבניה äננõחçŁ עד הéסף ôכלית ãל יłראל בני äכספçŁé àôְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנה

."ãֲַָָועפר
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ויכולויכולויכולויכול מקדשמקדשמקדשמקדש ביתביתביתבית נבנהנבנהנבנהנבנה לבנותלבנותלבנותלבנות???? להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל ההלכהההלכהההלכהההלכה מבחינתמבחינתמבחינתמבחינת בעיהבעיהבעיהבעיה

מקוםמקוםמקוםמקום לנולנולנולנו יהיהיהיהיהיהיהיה לפחותלפחותלפחותלפחות לאלאלאלא,,,, אםאםאםאם וגםוגםוגםוגם הגאולההגאולההגאולההגאולה.... תבואתבואתבואתבוא שממילאשממילאשממילאשממילא להיותלהיותלהיותלהיות

להלהלהלה'.'.'.'. וביתוביתוביתובית החשיבותמקדשמקדשמקדשמקדש את מבין כך כל לא עכשיו ישראל עם כי

äרצ "éי אותו. ורוצה מבין ישראל כשעם נבנה המקדש ובית ִָשלו.

ייבנה. הוא ירצה, ישראל כשעם – "äיחננ ãעפר ואת אבניה את ýְְֲֲֲֵֶֶֶֶָָָָָֹעבדי


