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  [ז]

ֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים עָ ) יא(לה, 

  ֹרֵצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:

  האם גולה -ההורג בשבת בשגגה 

פרט  ה ונס)"ד ,ה"(פסקא ל 1מכה נפש בשגגה. בילקוט(לה, יא) 

                                                 
[ז] תוכן דבריו. להלן מפורש בפרשת גלות, דאין חייב אלא רוצח בשגגה.  1

פיכך הקשו חז"ל בילקוט, מדוע צריך הכתוב לפרש בתחילת הפרשה ל

ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה ֹרֵצַח ַמֵּכה ) "יא(פסוק 

", הא כתיב להלן שאין חיוב גלות אלא להורג בשגגה. ואמרו ִּבְׁשָגָגהֶנֶפׁש 

 ,אלעזר בן מתיא אומר בירנס) וז"ל "בילקוט שמעוני (פסקה ל"ה, ד"ה ו

" ע"כ. דלכן כתוב בשגגה, ללמד, שההורג בשבת פרט למכה בשבת ,בשגגה

בשגגה אינו גולה. אלא שצריך טעם, מדוע הורג בשבת לא יהיה לו כפרה 

בגלות. ואין לפרש דאיירי במזיד לענין שבת, דהיינו שנתכון לחבול את 

ולכן אין גולה, דאין כפרה לאיסור  חברו במזיד בשבת, אלא שבשגגה הרגו,

מזיד, דבאופן זה אינו גולה, שהוא קרוב למזיד. ועוד, דלשון הילקוט מוכח 

דדוקא על  ִּבְׁשָגָגהַמֵּכה ֶנֶפׁש שבכל הורג בשבת פטור, ודריש לה מדכתיב 

  שגגת מכה נפש גולה, ולא על שגגת חילול שבת.

דינו בסייף, כדתנן ומבאר המשך חכמה, דהטעם בזה, דההורג במזיד 

 ", והמחלל שבת במזיד בסקילה,הרוצח ,ואלו הנהרגין) "ב ,עו(נהדרין בס

כדתנן בסנהדרין (נג, א) אלו הן הנסקלין כו' והמחלל שבת. וסקילה חמורה 

מהריגה (סנהדרין מט, ב), לפיכך ההורג בשבת בשוגג אינו גולה, דאין 

אם תאמר, מדוע צריך כפרה לשגגת סקילה, אלא לשגגת הריגה דרוצח. [ו

קרא ללמד שאינו גולה, מהיכי תיתי ששגגת סקילה יהיה לה כפרה, והא 

רוצח בהריגה ולא בסקילה. יש לומר, דלולי קרא, הוה אמינא שיגלה כדי 

להתכפר על שגגת הריגה, שאפילו שאין לו כפרה על שגגת סקילה דשבת, 

ו מתכפר כפרה יהיה לו כפרה על הריגה, קא משמע לן קרא, דכיון דאינ

  גמורה בגלות, אינו גולה כלל].

אלא שיש להקשות, הא כלל הוא בתורה שאין איסור חל על איסור (יבמות 

לב, א. ועוד), אם כן ההורג בשבת לא יסקל, דבחול יש איסור שלא יהרוג, 

ואין איסור שבת שלא יעשה חבלה חל על איסור הריגה שכבר חל לפני כן, 

לו שגגת סקילה, ומדוע אינו גולה. [ואף על פי אם כן ההורג בשבת אין 

שאיסר שבת הוא איסור מוסיף, או איסור כולל, או איסור חמור יותר (לא 

הארכתי בזה, אבל הוא פשוט), מכל מקום, איכא מאן דאמר דלעולם לא 

ולא שייך אין  ,דשגגת סקילה לא ניתן לכפרה .למכה בשבת

ושה שלא איסור חל על איסור, דאיסור שבת חל על האדם הע

יעשה מלאכה, ורציחה הוא שלא יהרג הנרצח, והמה סוגים 

 ןאחי 'סוף ד 'שונים, כמו אכילה והוצאה ביום הכיפורים בתוס

  .2ודו"ק .(יבמות לד, א ד"ה והוציאו)

יחול איסור על איסור, ואין כאן המקום להאריך בזה]. ומבאר המשך חכמה, 

איסור חל על איסור, כיון שהאיסורים אינם חלין על  דאין שייך כאן דין אין

אותו הדבר, והם איסורים מחולקים, דאיסור שבת חל האדם, שלא יעשה 

  מלאכה, ואיסור רציחה הוא שלא יהרג הרוצח.   

ומביא ראיה ליסוד זה מהא דאמר רבי מאיר ביבמות (לד, א) דאם נטל דבר  

ם, והכניסו לפיו ואכלו עובר מאכל ביום הכיפורים שחל בשבת מרשות הרבי

בבת אחת על איסור הוצאה דשבת, כיון שבבליעתו נעשה הנחה, וכן עובר 

על איסור אכילה ביום כיפור. ומבארים התוס' (שם, ד"ה והוציאו) דלא 

אמרינן כאן אין איסור שבת חל על יום הכיפורים. ולא מטעם שבאים בבת 

על עצמו תוספת שבת בלבד,  אחת [כפירוש רש"י שם], אלא אפילו אם קיבל

וחל עליו איסור שבת לפני יום הכיפורים, גם כן יחול עליו איסור אכילה 

ביום כיפור, שהרי בגלל איסור שבת שחל עליו לפני כן, לא נאסר באכילה 

עד שבא יום כיפור, והם שני סוגים שונים, לכן אין שייך כאן כלל דין אין 

חמת שחל על האדם איסור להרוג, לא איסור חל על איסור, כמו כן הכא, מ

ימנע לחול עליו איסורי שבת לעשות מלאכות, שהם שני סוגים שונים, ולא 

מטעם איסור מוסיף או כולל וכדו', אלא שאין שייך כאן בכלל דין אין איסור 

  חל על איסור.

[ונראה דכונת המשך חכמה לומר, שאפילו לפירוש רש"י ביבמות (שם), 

שה הוצאה ביום כיפור שחל בשבת, יש בזה דין אין דסובר שהאוכל ועו

איסור חל על איסור, מודה רש"י בנידון דידן, כיון שהם חלין על שני בני 

אדם, על הנהרג יש דין שלא יהרג, והרי אסור לאדם להרוג גם את עצמו, 

ולכן אסור לרצוח אותו מחמת זה, ואיסור שבת חל על הרוצח שלא יעשה 

י מהא דיום כיפור ושבת, אלא שהביא דמיון לראיה מלאכה, והוא גרע טפ

 את דברי התוס'].
תמצית דבריו: הרוצח בשבת בשגגה, חל עליו איסור שגגת  2

סקילה דשבת. ואין שייך כאן דין אין איסור חל על איסור, כיון 

שהם שני סוגים שונים של איסור. האחד חל על הנהרג שלא 

ה בשבת. ולכן אינו גולה, יהרג, והשני על ההורג שלא יעשה מלאכ
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  ]ח[

א ָימּות ָהֹרֵצַח ַעד ָעְמדוֹ ) לה, יב( ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל ְו

  ה ַלִּמְׁשָּפט:ִלְפֵני ָהֵעדָ 

  האם רוצח במזיד היה נס לעיר מקלט

המקרא  3. פשטיות'וכו לפני יב) ולא ימות הרצח עד עמדולה, (

 דאחד שוגג ,יוסי בן יהודה במשנה דפרק ב דמכות (ט, ב) ביכר

וזה שאמר והיו לכם הערים  ',כוואחד מזיד מקדימין לערי מקלט 

                                                 

כיון שאין גלות מכפרת על שגגת סקילה החמורה, אלא על מיתת 

  הריגה בלבד.

   

 ]ח[
ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל [ח] תוכן דבריו. הא דכתיב (פסוק יב) " 3

א ָימּות ָהֹרֵצַח ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה  ", צריך ביאור, דלעיל מיניה ַלִּמְׁשָּפטְו

ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָׁשָּמה ֹרֵצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש כתיב "

", אם כן בא לחדש בזה, הא דין מקלט כבר כתב בפסוק יא, ודין ִּבְׁשָגָגה

  הורג במזיד אינו שייך לפרשת ערי מקלט.

רבי יוסי בר יהודה ) "ב ,ט(מכות כמה, על פי הא דתנן בומיישב המשך ח

אומר: בתחלה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימין לערי מקלט, וב"ד שולחין 

הרגוהו, ושלא נתחייב מיתה  -ומביאין אותו משם, מי שנתחייב מיתה בב"ד 

מחזירין אותו למקומו, שנאמר: והשיבו אותו  -פטרוהו, מי שנתחייב גלות  -

". מבואר, שערי מקלט היו משמשים הן להורג יר מקלטו וגו'העדה אל ע

בשוגג, והן להורג במזיד. להורג בשוגג, שגואל הדם לא יהרגהו, ולהורג 

  במזיד שיהרג על פי בית דין, ולא שגואל הדם ירצחהו נפש.

ועל פי זה יתבאר היטב כונת הפסוק, דלאחר שכתב בפסוק יא דין ערי מקלט 

וב ומפרש, דאין ההורג בשגגה גולה מעצמו, אלא להורג בשוגג, בא הכת

קודם מקדים לעיר מקלט, ומשם בית דין באים ומביאים אותו למשפט, 

לדון, אם חייב גלות, ואז חוזר לעיר מקלט, וזה עומק פשט הכתוב דכתיב 

א ָימּות ָהֹרֵצַח ", וממשיך הכתוב ואומר "ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל" ְו

", כלומר, שלא יהיו הערים הללו רק מקלט ד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפטעַ 

לרוצח בשגגה שלא יהרג על ידי גואל הדם, אלא אפילו לרוצח במזיד, יהיו 

ערי המקלט, שלא יהרג על ידי גואל הדם ללא משפט, אלא ינוס לעיר 

יהרג על ידי מקלט, ולאחר מכן בית דין מביאים אותו ושומרים עליו שלא 

". זה עומק ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפטגואל הדם, ולא ימות הרוצח אלא "

הפשט, דהלכה כרבי יוסי בר יהודה (רמב"ם, הלכות רוצח ה, ז), אף על פי 

 שרבי חולק עליו במכות י, ב.
שלא  , כדיתמצית דבריו: גם רוצח במזיד היה נס לעיר מקלט 4

עד עמדו  במזיד צחרולא ימות ה ,זה בהרג בשוגג ,למקלט מגואל

  .4לפני העדה למשפט. זה עומק פשוטו

  

  ]ט[

  ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם:) לה, יג(

  איזה ערי מקלט קלטו בבית שני

, דאמרו בסוף סוטה (מח, 5(יג) שש ערי מקלט תהיינה לכם. יתכן

וזה פשט  .שפט בבית דיןיעמוד למ אלא ,ל הדםיהרג על ידי גוא

א ָימּות ָהֹרֵצַח ַעד ָעְמדוֹ " :הכתוב ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹּגֵאל ְו

  ".ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפט

   

 ]ט[
י ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָערֵ [ט] תוכן דבריו. לשון הכתוב " 5

דהנה  ,". ומבאר המשך חכמהִּתְהֶייָנה ָלֶכםמה בא לומר " ," צריך ביאורָלֶכם

והיינו  ,"בטלו ערי מגרש -משחרב בהמ"ק ראשון " )ב ,מח(סוטה איתא ב

  לויים בארבעים ושתים עריהם.דרו השלא 

ר כך שא הרוצח, שש ערי מקלט קולטותשוהנה מבואר במכות (י, א) דכשם 

ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש ) "ו דכתיב (פסוק ,ערי הלויים קולטות

 ,"ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלנֻס ָׁשָּמה ָהֹרֵצַח ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר

 שיהיו ,לשש ערי מקלט ,הקיש הכתוב את ארבעים ושתים ערי הלוים

  קולטות.

ושמתי "ת"ר: ד ,דבמדבר היה מחנה לוי קולט ,והנה איתא במכות (יב, ב)

מלמד  -ממקומך, אשר ינוס שמה  -בחייך, מקום  -לך מקום וגו', ושמתי לך 

ועל פי זה  ע"כ, "למחנה לויה ,ישראל מגלין במדבר. להיכן מגלין שהיו

וכיון  ,וי קולטדכל מחנה ל ,מבואר מדוע ארבעים ושתים ערי הלוים קולטות

ולפי . הם כמחנה לויה שקולט רוצח ,שארבעים ושתים הערים היו ללויים

הוה אמינא ששש ערי המקלט גם לא יקלטו אם לא יהיו הלויים דרים  ,זה

ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט " לפיכך דקדק הכתוב לכתוב ,בהם

 ,ו קולטות אפילו הלוים לא דרים בהםששש ערים הלל ,לומר ,"ִּתְהֶייָנה ָלֶכם

ס "[והטעם שהש ומיושב הכל בס"ד. ,תהיינה לכם יקלטואפילו אם אלא 

לא מפרש  ,דמפרש ההבדל בין שש הערים לארבעים ושתים )י, א(במכות 

כיון דזה גופא  ,ן הלויים דרים בהםדשש הערים קולטות אפילו אי ,הבדל זה

והרי יש עוד ערים כשהלוים דרים בהם שהם  ,מדוע קתני שש ,ס"ה השמקש

 קולטותשהשש  ,יםבמהות הער קוזה חיל ,ס"אבל מה שמחלק הש .קולטות

  י].כמבואר להלן בפסקא  ,אפילו שלא לדעת
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ואם כן, אז לא  ,םללויב מקדש ראשון בטלו ערי מגרש ב) שמשחר

ואז לפי דעתי לא  ,ם הערים שלהםהיו בבית שני שייכים ללוי

 ,שמה שקולטין הערי מקלט, נראה ,ערים בלבד הקלטו רק השש

דאינו אלא דוקא אם הן מחנה לויה, וכמו שאמרו בסוף פרק ב 

י שתהא מחנה לויה "ממקומך, ופרש דמכות (יב, ב) מקום

יר, כיון ב ע"אמנם המ ,ערי לויה טות, ואף ערי מקלט יהיוקול

 ,לבדערים  הים, לא היו קולטין רק השששלא ניתנו בבית שני ללו

ועליהן תתנו ארבעים ושתים עיר מב עיר ילפינן "שקליטת המ

לכן  ,6כהןים, אבל לא כשהן של לו וכל זה כשהן של ,)א, (מכות י

תהיינה לכם, ערים הללו אמר (פסוק יג) שש ערי מקלט  הבשש

                                                 
כן הוא בנדפס. וצריך עיון בלשון זה. דהיה לו לכתוב של ישראל. ואולי  6

ולכן קנס עזרא שיתנו  ,שבבית שני לא עלו הלויים אלא הכהנים ,כוונתו

בערי הלויים גרו כהנים ולא וכן  ,מעשר לכהנים ולא ללווים (יבמות פו, ב)

 כהניםולא  ,ואין הערים קולטות אלא כשגרים שם כהנים ולויים ,לויים

  (של כהן) [שלהן]. וזה נראה נכון.כך: להגיה . ויותר נראה שצריך לחוד

 ,וכתב ,מדוע באמת לא היו ערי לוים בבית שני ,עכשיו מבאר המשך חכמה 7

 ,כיון שבאמת לא היו ערי הלויים ,אבל מכל מקום .שעיקר הטעם נעלם ממנו

יש לומר שזה הטעם שלא נהגו מהתורה תרומות ומעשרות בבית שני 

שמהתורה אין נוהג בבית שני תרומות  ,כדאיתא בירושלמי שביעית (ו, א)

ולא מפורש בירושלמי  ,לו עליהם לתת תרומות ומעשרותבאבל ק ,ומעשרות

  .ותמה הטעם שלא נוהג בזמן בית שני תרומות ומעשר

ואפילו במקום  ,התרומה בזמן הזה) כתב וז"ל "כו ,תרומות א(רמב"ם וה

שאין  ,שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן

שנאמר כי  ,לך תרומה של תורה אלא בא"י בלבד, ובזמן שכל ישראל שם

וכמו שהן עתידין לחזור  ה,ביאת כולכם כשהיו בירושה ראשונ ,תבואו

ירושה שלישית, לא כשהיו בירושה שנייה שהיתה בימי עזרא שהיתה ב

ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה, וכן יראה לי שהוא הדין  ,ביאת מקצתן

הנה נתן  ," עכ"לשאין חייבין בזמן הזה אלא מדבריהם כתרומה ,במעשרות

  .הרמב"ם טעם מפני שאין כל ישראל בארץ ישראל

ין דין נתינת תרומות ומעשרות ללוים שא ,טעם חדשנותן והמשך חכמה 

יהם אין דין תרומות כשאין הלויים בעראבל  ,אלא כאשר הם בעריהם

ומביא  .לכן בבית שני לא חייבין מהתורה בתרומות ומעשרות ,ומעשרות

פרק יא, (ב -דברי הימיםדכתיב ב ,לזה סמך מדקדוקי לשונות בדברי הימים

ֶׁשר ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ִהְתַיְּצבּו ָעָליו ִמָּכל ְּגבּוָלם: ִּכי ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים אֲ " )טו-יג

ם ִּכי ִהְזִניָחם  ָעְזבּו ַהְלִוִּים ֶאת ִמְגְרֵׁשיֶהם ַוֲאֻחָּזָתם ַוֵּיְלכּו ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשָלִ

ָלֲעָגִלים ֲאֶׁשר ָיָרְבָעם ּוָבָניו ִמַּכֵהן ַלה': ַוַּיֲעֶמד לֹו ֹּכֲהִנים ַלָּבמֹות ְוַלְּׂשִעיִרים וְ 

עזבו את ערי  ,כשעזבו מלכהן לה' ,שבבית ראשון ,הנה מפורש ,"ָעָׂשה

 ,אינם מכהנים לה' ,שכשאין הלוים במגרש עריהם ,אם כן מוכח ,המגרש

עיקר הטעם  7אמנם ודו"ק. ים.שלכם ולא של לו םרוש, אף שהפי

שני לא ידעתי. ואולי מטעם זה מה שלא נהגו ערי מגרש בבית 

ומעשר מן התורה, וכמו שאמרו בירושלמי  ההתרומ בטל

(תרומות ם "יעוין ברמב ,יהם קבלו המעשרות(שביעית ו, א) מאל

איר עיני. מטעם אחר. והדברים נעלמים עדיין, עד ה' יא, כו) 

ים את כי עזבו הלו ,ד"י א,"יקפטיל ב,  ועיין דברי הימים

מגרש עריהם, יעויין שם. כו' א ולבני אהרן "ל קפטילמגרשיהם, ו

 ואולי משום דבית שני לא היה החלוקה על פי אורים ותומים

 .ן לא היה ערי מגרש, לכ(בבא בתרא קכב, א. סוטה מח, ב)

  .8עזר הכהן באורים ותומיםאל (במדבר כז, כא) וביהושע כתוב

, שהיא רק עבור עבודתם בבית לכן אין דין נתינת תרומות ומעשרות להם

  המקדש.

ִלְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ִּבְׂשֵדי וְ " )א, יט(לב -דברי הימיםויותר מפורש להלן ב

ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ָלֵתת ָמנֹות ְלָכל ָזָכר 

שנתנו מתנות לכהנים אשר היו  ,הנה מפורש ,"ַּבֹּכֲהִנים ּוְלָכל ִהְתַיֵחׂש ַּבְלִוִּים

נתינת מתנות כהונה הוא כאשר  שדין ,מוכח מכל זה ,בשדה מגרש עריהם

  .הכהנים בעריהם ומכהנים לה'

אבל יש קצת לתת  ,ואף על פי שעיקר הטעם שלא היו ערי הלויים לא נגלה

בא כדאיתא בב ,תה על פי האורים ותומים, דהנה חלוקת הארץ היטעם לזה

 ,ואמרו בסוטה (מח, ב) שבבית שני לא היה אורים ותומים ,)א ,קכב(בתרא 

דדוקא כשחילקו  ,שלא היה ללויים ארבעים ושתים ערים ,לומר לפיכך יש

, אבל כשלא חילקו על פי על פי האורים ותומים קבלו הלוים ערים לשבת

ויהושע . וישבו היכן שרצו ,תים עריםשו, לא קבלו ארבעים ורים ותומיםהא

כז, כדכתיב ( ,בן נון שחילק הארץ היה צריך לעמוד לפני האורים ותומים

ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַיֲעֹמד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני ה' ַעל ִּפיו וְ ) "כא

  ".ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיו ָיֹבאּו הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל ָהֵעָדה

 ךומה בכ ,מה ענין ערי הלוים לאורים ותומים ,[אבל לא מבאר המשך חכמה

כל מקום מצוה לתת ללויים ארבעים מ ,רים והתומיםשלא חילקו על פי האו

שרק כאשר באמת על פי התורה אלו הם  ,ואולי כונתו לומר .תים עריםשו

כמו מחנה לויה שהיה מדתו  ,ם הללו את הרוצחיאז קולטות ער ,ערי הלוים

 ,ם גרים בעיר אחת שלא על פי ה' באורים ותומים, אבל כאשר הלויעל פי ה'

, לכן לא קלטו ערי א חל על העיר דין עיר לוי שתקלוטל ,אלא רק בהסכמה

ים בבית שני מלבד שש הערים הללו שקולטות גם בלא שהלויים דרים הלו

ההבדל המהותי בין שש י מה שביארנו הטעם ולהלן בפסקא . ועיין בהם

 ].הערים לארבעים ושתים הערים
 ,בבית שני לא היו הלויים גרים בערי הלוייםתמצית דבריו:  8

תים ערי שו, שארבעים לפיכך לא קלטו אלא שש הערים בלבד

אבל  ,ים שדרים בהםרי לואינם קולטות אלא כאשר הם ע הלויים



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה
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  ]י[

  ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם: )לה, יג(

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ְוַלּתוָֹׁשב ְּבתוָֹכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש ֶהָעִרים  )לה, טו(

  ָהֵאֶּלה ְלִמְקָלט ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה:

  מקלט תושב בעריוגר לבין ישראל ההבדל 

פי ל עף יראה לי, דהשש ערי מקלט קלטו א 9ועוד )טויג. לה, (

שבא שם הרוצח שלא לדעת, ושלא להציל את עצמו, כדאמרו 

פסוק יג) שש בגמרא (מכות י, א), זה דוקא בישראל, ולכן אמר (

                                                 

לכן כתוב  ,םהשש הערים קולטות גם אם הלויים אינם גרים ב

אפילו כשהן  ,שש ערים הללוש ,"ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם"

  יהיו קולטות. ,שלכם

   

 ]י[
ָעֵרי ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש "דכתיב  ,בפסוק יגלדקדק דיש דבריו. תוכן  9

יש לדקדק . עוד "ִּתְהֶייָנה ָלֶכם"מה כונת הפסוק  ,"ִּתְהֶייָנה ָלֶכםִמְקָלט 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש ֶהָעִרים " דכתיב ,)טו(בפסוק 

מה הכתוב ללמד שכפל  ,"ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ָלנּוס ָׁשָּמה ְלִמְקָלטָהֵאֶּלה 

  לנוס שמה כו'. "למקלט"לשונו 

 )ט, ב(ני' דתנן על מת )א ,י(מכות רו בהמשך חכמה על פי מה שאמומבאר 

ב: ועליהם תתנו והא כתי ,ותו ליכא"ל הגמרא "דיש שש ערי מקלט, וז

אמר אביי: הללו קולטות בין לדעת בין שלא לדעת,  ,ארבעים ושתים עיר

רמב"ם הכתב כן כ. ו"ע "א לדעת אינן קולטותעת קולטות, שלהללו לד

ומה הפרש יש בין ערי " ל"וז )הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ח הלכה י(

 מקלט שהובדלו למקלט ובין שאר ערי הלוים, שערי מקלט קולטות בין

ר ערי הלוים אין קולטות לדעת בין שלא לדעת הואיל ונכנס בהן נקלט ושא

  .ל"עכ "אלא לדעת

ילו שלא בא קולט שש ערי מקלט אפישראל בדדוקא  ,פי זה יש לומרועל 

ובזה  ,בא לדעתקלט אלא אם כן אבל גר ותושב אין קולט בערי מ ,לדעת

  .מיושב הכל היטב

ללמד  ,"תהיינה לכם"הכתוב לומר  דקדק ,יג דאיירי בישראלדבפסוק 

אבל בפסוק  ,שש ערים למקלטתהיינה ה ,שאפילו אם בא לשם שלא לדעת

 ,דקדק הכתוב דדוקא למקלט הן השש ערים ,טו דאיירי גם בגר ותושב

  ם קולטות אלא לדעת.ינוא ,ושפו שנס שמה להמלט על נדהיינ

הוא ענין בפני  ,דלכאורה מה שכתב כאן ,[ודברי המשך חכמה צריכים ביאור

אינן קולטות ש ,ואינו שייך כלל למה שמבאר לעיל בדין ערי הלוים ,עצמו

לשם להמלט  אבל בגר תושב, רק אם בא ,ערי מקלט תהיינה לכם

כו'  אמר (פסוק טו) לבני ישראל ולגר ולתושב ולכן ,על נפשו

  .10ט נפשוי, במכוון מדעת דוקא, שבא להמללמקלט

  

  ]יא[

אוֹ ְבֵאיָבה ִהָּכהּו ְבָידוֹ ַוָּיֹמת מוֹת יּוַמת ַהַּמֶּכה ֹרֵצַח הּוא  )לה, כא(

  ֹּגֵאל ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהֹרֵצַח ְּבִפְגעוֹ בוֹ:

  אביו את שהרג ,את בעל השור גוגואל הדם מותר להרהאם 

 11יומת המכה רצח הוא. בסנהדרין כו'כא) או באיבה בידו לה, (

ומדוע המשך חכמה כותב זאת כדרך המשך למה  ,אם אין הלוים דרים בהם

דלעיל  ,"לכם"ודחוק מאוד לומר שכונתו בגלל הדרשה של  ,שפירש לעיל

וכאן מפרש  ,פירש שהשש ערים יהיו לכם אפילו אין הלויים דרים בהם

  אפילו שנס שלא לדעת. "לכם"

 ,דהנה יש לתת טעם .שמסתתר כאן כונה עמוקה מאוד ,באמת נראהאבל 

וארבעים ושתים הערים אינם קולטות  ,שלא לדעתשש הערים קולטות  מדוע

אלא בא  ,אינו עראי במקום ,דהנס למקלט ,בל הטעם בזהא .אלא לדעת

שש והנה נתבאר ש .ונפשו משתייכת וקשורה למקום ,להמלט על נפשו

שמע מינא שמהותם הרבה  ,שלא דרים בהם הלוייםהערים קולטות אפילו 

לפיכך גם הבא  ,ואינה תלויה בדירת הלויים ,יותר גדולה להיות עיר מקלט

אלא כאשר  קלטמ הערים האחרות שאינן ערי אבל ,אליהם עראי נקלט בהם

יש לו לכן רק הבא בדעת למקלט  ,אינם מהותייות כשש הערים ,הלוים בהם

  .מקלט בהם

קדושת דישראל  ,פי זה יתבאר היטב ההבדל בין ישראל לגר ותושבועל 

לפיכך בשש הערים הללו  ,ובקל יותר נתפס בעיר מקלט ,נפשו קדושה יותר

 .לא נתפס בהם אלא בדעת ,אבל הגר והתושב ,שלא לדעתרק הישראל נתפס 

 ,ומה שממשיך לפרש כאן ,שמה שפירש המשך חכמה בפסקה ט ,הנה תראה

 ,זה נראה לעניות דעתי עומק כונתו ,הכל עולה לקנה אחד ככפתור ופרח

 .ד]"בס
אפילו  ,שש ערי המקלט קולטות את הישראל :דבריותמצית  10

ים ושתים בררמה שאין כן א ,בא שלא לדעת לנוס שמה מהרוצח

ש שאפילו ב ,אבל גר ותושב .אינן קולטות אלא לדעת ,ערים

 ,"לכם תהיינה"לכן בפסוק יג כתוב  ,אין קולט אלא לדעת הערים

  כתוב דוקא למקלט. ,בישראל, ובפסוק טו דאיירי גם בגר ותושב

   

 ]אי[
אֹו ְבֵאיָבה " )כאפסוק (דכתיב  ,הכתוב צריך ביאור. לשון דבריותוכן ] יא[ 11



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

קטל איהו לא תסגי ליה בממונא אלא בקטלא, קטל שורו  בדף טו, 

כשאין לו ממון  לפרוק נפשו בממונא. פירוש, דהבית דין ימיתוהו

 ,דין מחייבין לפדותו מקטלא בממון לא צריך קרא, דפשיטא דבית

דכפר  ,פרגואל הדם הורגו כי לא יהיה ליה כרק הוי אמינא ד

דגואל הדם  מו ברצח בשוגגוכ ,)מכילתא שמות כא, כט( ןליורשי

צח, דעל לכן אמר קרא רצח הוא גואל הדם ימית הר ,ימיתנו

גואל הדם  על שורו שרצח איןרציחתו גואל הדם הורגו, אבל 

מות יומת, דזה  נה קרא, דבכולהו כתוב רוצח הואלכן ש ,הורגו

צח הוא, ן כתוב מות יומת המכה, ואחר זה רוכא ,בבית דין

                                                 

ית ֶאת ָהֹרֵצַח ְּבִפְגעֹו ִהָּכהּו ְבָידֹו ַוָּיֹמת מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה ֹרֵצַח הּוא ֹּגֵאל ַהָּדם ָיִמ 

בשלושה  . ב.ית ֶאת ָהֹרֵצחַ ֹּגֵאל ַהָּדם ָיִמ  ,ֹרֵצַח הּואא. מהו כפל הלשון  ."בוֹ 

מֹות "וכאן כתוב  ,"ַמת ָהֹרֵצחַ מֹות יּו"כתוב  יז, יחטז, קים וסבפ ,ותמקומ

  .ֹרֵצַח הּואכתוב  הזואחרי  ,"יּוַמת ַהַּמֶּכה

מנין שצריך  ,שם אמרוד ,)טו, א(סנהדרין על פי ביאורו בסוגיא ד ,ומבאר

 דכתיב ,שור הנסקל שהרגלושה ועשרים דיינים להרוג את בית דין של ש

א ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח הּוא ִמְּתֹמל ִׁשְלֹׁשם ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו וְ " )כט ,כאשמות (

הוקש מיתת  ,"ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמתִיְׁשְמֶרּנּו ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ַהּׁשֹור 

כך  ,מיתת הבעלים בעשרים ושלושה דייניםללמד שכ ,השור למיתת בעלים

  .מיתת השור

שבעל השור  ,הא פשט הכתוב ,והמקרא מפשוטמנין להוציא  ,ס"השופריך 

פסוק ( בפסוק הבאדכתיב  ,אי אפשר לומר כןד ,ס"הש תרץומ .יומת ממש

 ,ואין לומר ."ֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר יּוַׁשת ָעָליוִאם ֹּכֶפר יּוַׁשת ָעָליו ְוָנַתן ִּפְדֹין ַנְפׁש" )ל

דהא מי שחייב  ,ואם לא שילם כופר יומת ,אם ישלם כופר לא יומת ,דהיינו

א ִתְקחּו ֹכֶפר " )לא ,לה( דכתיב ,אינו יכול לפדות נפשו בכופר ,מיתה ְו

דמכל מקום  ,ס"הש מקשהו ."ָרָׁשע ָלמּות ִּכי מֹות יּוָמת ְלֶנֶפׁש ֹרֵצַח ֲאֶׁשר הּוא

 ,היינו היכא דרצח בעצמו ,דהא דכתיב שלא תקחו כופר לרוצח ,יש לומר

 ,יומתאם לא שילם כופר ש אלא ,אבל כששורו הרג יכול לפדות נפשו בכופר

דלמא  ,שצריך בית דין של עשרים ושלושה למיתת השורומנין ללמוד 

 ,חזקיה ומתרץ ,שהבעלים חייבים מיתה קארהמקרא בא לפשוטו של מ

רציחתו אתה הורגו על  "מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה ֹרֵצַח הּוא" )כא(דילפינן מדכתיב 

  .זה תוכן הסוגיא ,וולא רציחת שור

שחייב מיתה אם לא ישלם  ,שהוה אמינא ,א משמעפשטות הסוגיוהנה 

המשך קשה ומ .שאם אין לבעל השור כסף יומת בבית דין ,דהיינו .כופר

דפשיטא שכשם שיש חובה לפדות  ,אי אי אפשר לומר כןדהא דו חכמה

מה מקשה אם כן  ,לפדות את בעל השור שלא יומתדין חובה על בית  ,שבויין

דהוא הלכה שאין לה  ,טו של מקראושאי אפשר לפרש כפהא  ,ס"הש

ִיָּסֵקל ְוַגם ַהּׁשֹור  אם כן אמאי כתיב ,דלעולם יפדוהו וישלם כופר ,מציאות

 ,צריך בית דין של שלושה ועשריםעל כורחך ללמד ש ,ְּבָעָליו יּוָמת

לא על רציחת שורו. ש שאם הוא רוצח, גואל הדם ימית, למידר

  12ועל סיפא דקרא קאיודו"ק. 

  

 ליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היהג
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

גליון עם סיפורים  המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  .דלעולם יפדוהו ,אי אפשר לפרשפשוטו של מקרא לד

גואל הדם  ,שאם לא ישלם כופר ,ס לומר"דכונת הש ,המשך חכמהומבאר 

וכמו ברוצח בשוגג  ,)מכילתא שמות כא, כט(כיון שכופר ליורשין  ,ימיתהו

לם כמו כן בשור שהרג אם לא שי ,שלא ברח לעיר מקלט גואל הדם הורגו

  .גואל הדם יהרגהו ,כופר ליורשיו

שדוקא אם הוא  ,דפסוק זה בא ללמד ,פי זה יתבאר היטב פירוש הפסוקעל ו

 ,אלא שורו הרג ,אבל אם לא היה רוצח ,גואל הדם יהרגהו רק אז ,רוצח

ית ֹרֵצַח הּוא ֹּגֵאל ַהָּדם ָיִמ לכן כפל הכתוב לומר  ,הורגול אסור לגואל הדם

אבל על שורו שרצח  ,חתו גואל הדם הורגויצשדוקא על ר ,ללמד .ֶאת ָהֹרֵצחַ 

רוצח מדוע בכולם כתוב  ,ובזה מיושב הדקדוק השני .אין גואל הדם הורגו

כיון שהפסוק  ,מת המכהוכאן כתוב מות יו ,דהיינו בבית דין ,ומתמות יהוא 

והיינו  ,לכן שינה וכתב מות יומת המכה ,בא ללמד מתי גואל הדם הורג

שאם הוא  , ולומר,לדרוש שעל זה בא ,זה כתב רוצח הוא ואחרי ,בבית דין

ֹּגֵאל ַהָּדם "כתב  "ֹרֵצַח הּוא", ועל סוף המקרא ורק אז גואל הדם הורג ,רוצח

  ."ית ֶאת ָהֹרֵצַח ְּבִפְגעֹו בוֹ ָיִמ 

 ,לא מתרץ קושיא זו )שם(ס בסנהדרין "[ואת תאמר אם כן מדוע הש

. ובאמת , שבא ללמד ששורו שהרג אין בעליו חייבים מיתההזה כתובהמ

שאפשר לפרש שעל זה בא  ,של תורה הדכך היא דרכ ,לא קשיא מידי

ס שלא דרש "והש .יש ללמוד דרשה אחרת ,ס"ומהכתוב שמביא הש ,הכתוב

  .דרשה אחרת]דרש פסוק שלנו  ,כך

גואל הדם מותר להרוג רק רוצח בשוגג שלא גלה  :דבריותמצית  12

ואפילו אם  ,ולא להרוג את בעל השור שהרג את אביו ,קלטלעיר מ

דהיינו  ,היורשיםאין  ,כופר ליורשיווה ,בעל השור לא שילם כופר

שאין האדם נהרג  ,את בעל השורמותרים להרוג  גואלי הדם

  ת שורו.ולא על רציח ,אלא על רציחתו ,אפילו לא על ידי גואל הדם

   

 ]בי[


