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24.2.3 

9b ( 2משנה ג )  11a ( הלכתא כוותיהולית  )  

  כג, לה במדבר :ָרָעתוֹ  ְמַבֵּקׁש ְו�א לוֹ  אֹוֵיב �א ְוהּוא ַוָּיֹמת ָעָליו ַוַּיֵּפל ְראֹות ְּב�א ָּבּה ָימּות ֲאֶׁשר ֶאֶבן ְבָכל אוֹ  .1

  ה, יט דברים :ָוָחי ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ַאַחת ֶאל ָינּוס הּוא ָוֵמת ֵרֵעהּו ֶאת ּוָמָצא ָהֵעץ ִמן ַהַּבְרֶזל ְוָנַׁשל ָהֵעץ ִלְכֹרת ַבַּגְרֶזן ָידוֹ  ְוִנְּדָחה ֵעִצים ַלְחֹטב ַבַּיַער ֵרֵעהּו ֶאת ָיֹבא ַוֲאֶׁשר .2

  יד, לה במדבר :ִּתְהֶייָנה ִמְקָלט ָעֵרי ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ִּתְּתנּו ֶהָעִרים ְׁש�ׁש ְוֵאת ַלַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר ִּתְּתנּו ֶהָעִרים ְׁש�ׁש ֵאת .3

  ג, יט דברים :ֹרֵצחַ  ָּכל ָׁשָּמה ָלנּוס ְוָהָיה ֱא�ֶהי� ה' ַיְנִחיְל� ֲאֶׁשר ַאְרְצ� ְּגבּול ֶאת ְוִׁשַּלְׁשּתָ  ַהֶּדֶר� ְל� ָּתִכין .4

  ד, יט דברים :ִׁשְלֹׁשם ִמְּתֹמל לוֹ  ֹׂשֵנא �א ְוהּוא ַדַעת ִּבְבִלי ֵרֵעהּו ֶאת ַיֶּכה ֲאֶׁשר ָוָחי ָׁשָּמה ָינּוס ֲאֶׁשר ָהֹרֵצחַ  ְּדַבר ְוֶזה .5

  כה, לה במדבר :ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶמן ֹאתוֹ  ָמַׁשח ֲאֶׁשר ַהָּגֹדל ַהֹּכֵהן מֹות ַעד ָּבּה ְוָיַׁשב ָׁשָּמה ָנס ֲאֶׁשר ִמְקָלטוֹ  ִעיר ֶאל ָהֵעָדה ֹאתוֹ  ְוֵהִׁשיבּו ַהָּדם ֹּגֵאל ִמַּיד ָהֹרֵצחַ  ֶאת ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו .6

 מג, ד דברים :ַלְמַנִּׁשי ַּבָּבָׁשן ּגֹוָלן ְוֶאת ַלָּגִדי ַּבִּגְלָעד ָראֹמת ְוֶאת ָלראּוֵבִני ַהִּמיֹׁשר ְּבֶאֶרץ ַּבִּמְדָּבר ֶּבֶצר ֶאת .7

 ט- ח, ו הושע :ָעׂשּו ִזָּמה ִּכי ֶׁשְכָמה ְיַרְּצחּו ֶּדֶר� ֹּכֲהִנים ֶחֶבר ְּגדּוִדים ִאיׁש ּוְכַחֵּכי :ִמָּדם ֲעֻקָּבה ָאֶון ֹּפֲעֵלי ִקְרַית ִּגְלָעד .8

  ו, לה במדבר :ִעיר ּוְׁשַּתִים ַאְרָּבִעים ִּתְּתנּו ַוֲעֵליֶהם ָהֹרֵצחַ  ָׁשָּמה ָלֻנס ִּתְּתנּו ֲאֶׁשר ַהִּמְקָלט ָעֵרי ֵׁשׁש ֵאת ַלְלִוִּים ִּתְּתנּו ֲאֶׁשר ֶהָעִרים ְוֵאת .9

  כ, א שופטים :ָהֲעָנק ְּבֵני ְׁש�ָׁשה ֶאת ִמָּׁשם ַוּיֹוֶרׁש ֹמֶׁשה ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֶחְברֹון ֶאת ְלָכֵלב ַוִּיְּתנּו .10

  יב, כא יהושע: ַּבֲאֻחָּזתוֹ  ְיֻפֶּנה ֶּבן ְלָכֵלב ָנְתנּו ֲחֵצֶריהָ  ְוֶאת ָהִעיר ְׂשֵדה ְוֶאת .11

 לו-  לה, יט יהושע :ְוָחצֹור ְוָהָרָמה ַוֲאָדָמה :ְוִכָּנֶרת ַרַּקת ְוַחַּמת ֵצר ַהִּצִּדים ִמְבָצר ְוָעֵרי .12

  מב, ד דברים :ָוָחי ָהֵאל ֶהָעִרים ִמן ַאַחת ֶאל ְוָנס ִׁשְלׁשֹום ִמְּתֹמל לוֹ  ֹׂשֵנא �א ְוהּוא ַדַעת ִּבְבִלי ֵרֵעהּו ֶאת ִיְרַצח ֲאֶׁשר רֹוֵצחַ  ָׁשָּמה ָלנֻס .13

  מד, ד דברים :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלְפֵני ֹמֶׁשה ָׂשם ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ְוֹזאת .14

  כא, לז בראשית :ָנֶפׁש ַנֶּכּנּו �א ַוֹּיאֶמר ִמָּיָדם ַוַּיִּצֵלהּו ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַמע .15

  מא, ד דברים :ָׁשֶמׁש ִמְזְרָחה ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ָעִרים ָׁש�ׁש ֹמֶׁשה ַיְבִּדיל ָאז .16

  ט, ה קהלת :ָהֶבל ֶזה ַּגם ְתבּוָאה �א ֶּבָהמֹון ֹאֵהב ּוִמי ֶּכֶסף ִיְׂשַּבע �א ֶּכֶסף ֹאֵהב .17

  ב, קו תהלים :ְּתִהָּלתוֹ  ָּכל ַיְׁשִמיעַ  ה' ְּגבּורֹות ְיַמֵּלל ִמי .18

  לו, נ ירמיהו :ָוָחּתּו ִּגּבֹוֶריהָ  ֶאל ֶחֶרב ְוֹנָאלּו ַהַּבִּדים ֶאל ֶחֶרב .19

  יא, יב במדבר :ָחָטאנּו ַוֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ֲאֶׁשר ַחָּטאת ָעֵלינּו ָתֵׁשת ָנא ַאל ֲאֹדִני ִּבי ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ַוֹּיאֶמר .20

  יג, יט ישעיהו :ְׁשָבֶטיהָ  ִּפַּנת ִמְצַרִים ֶאת ִהְתעּו ֹנף ָׂשֵרי ִנְּׁשאּו ֹצַען ָׂשֵרי נֹוֲאלּו .21

ם ִּבְׁשָעַרִי� ַרְגֵלינּו ָהיּו ֹעְמדֹות :ֵנֵל� ה' ֵּבית ִלי ְּבֹאְמִרים ָׂשַמְחִּתי ְלָדִוד ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר .22   ב- א, קכב תהלים :ְירּוָׁשָלִ

  יא, פד תהלים :ֶרַׁשע ְּבָאֳהֵלי ִמּדּור ֱא�ַהי ְּבֵבית ִהְסּתֹוֵפף ָּבַחְרִּתי ֵמָאֶלף ַּבֲחֵצֶרי� יֹום טֹוב ִּכי .23

  ח, כה תהלים :ַּבָּדֶר� ַחָּטִאים יֹוֶרה ֵּכן ַעל ה' ְוָיָׁשר טֹוב .24

  יג, כא שמות: ָׁשָּמה ָינּוס ֲאֶׁשר ָמקֹום ְל� ְוַׂשְמִּתי ְלָידוֹ  ִאָּנה ְוָהֱא�ִהים ָצָדה �א ַוֲאֶׁשר .25

  יג, כד א"שמו :ָּב� ִתְהֶיה �א ְוָיִדי ֶרַׁשע ֵיֵצא ֵמְרָׁשִעים ַהַּקְדֹמִני ְמַׁשל ֹיאַמר ַּכֲאֶׁשר .26

  יב, כב במדבר :הּוא ָברּו� ִּכי ָהָעם ֶאת ָתֹאר �א ִעָּמֶהם ֵתֵל� �א ִּבְלָעם ֶאל ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .27

  כ, כב במדבר :ַתֲעֶׂשה ֹאתוֹ  ֵאֶלי� ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶאת ְוַא� ִאָּתם ֵל� קּום ָהֲאָנִׁשים ָּבאּו ְל� ִלְקֹרא ִאם לוֹ  ַוֹּיאֶמר ַלְיָלה ִּבְלָעם ֶאל ֱא�ִהים ַוָּיֹבא .28

  יז, מח ישעיהו :ֵּתֵל� ְּבֶדֶר� ַמְדִריֲכ� ְלהֹוִעיל ְמַלֶּמְד� ֱא�ֶהי� ה' ֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ֹּגַאְל� ה' ָאַמר ֹּכה .29

  לד, ג משלי :ֵחן ִיֶּתן ְוַלֲעָנִוים ָיִליץ הּוא ַלֵּלִצים ִאם .30

  ו, יט דברים :ִׁשְלׁשֹום ִמְּתמֹול לוֹ  הּוא ֹׂשֵנא �א ִּכי ָמֶות ִמְׁשַּפט ֵאין ְולוֹ  ָנֶפׁש ְוִהָּכהּו ַהֶּדֶר� ִיְרֶּבה ִּכי ְוִהִּׂשיגוֹ  ְלָבבוֹ  ֵיַחם ִּכי ָהֹרֵצחַ  ַאֲחֵרי ַהָּדם ֹּגֵאל ִיְרֹּדף ֶּפן .31

  יב, יט דברים :ָוֵמת ַהָּדם ֹּגֵאל ְּבַיד ֹאתוֹ  ְוָנְתנּו ִמָּׁשם ֹאתוֹ  ְוָלְקחּו ִעירוֹ  ִזְקֵני ְוָׁשְלחּו .32

  כה, לה במדבר :ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶמן ֹאתוֹ  ָמַׁשח ֲאֶׁשר ַהָּגֹדל ַהֹּכֵהן מֹות ַעד ָּבּה ְוָיַׁשב ָׁשָּמה ָנס ֲאֶׁשר ִמְקָלטוֹ  ִעיר ֶאל ָהֵעָדה ֹאתוֹ  ְוֵהִׁשיבּו ַהָּדם ֹּגֵאל ִמַּיד ָהֹרֵצחַ  ֶאת ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו .33

  ד, כ יהושע :ִעָּמם ְוָיַׁשב ָמקֹום לוֹ  ְוָנְתנּו ֲאֵליֶהם ָהִעיָרה ֹאתוֹ  ְוָאְספּו ְּדָבָריו ֶאת ַהִהיא ָהִעיר ִזְקֵני ְּבָאְזֵני ְוִדֶּבר ָהִעיר ַׁשַער ֶּפַתח ְוָעַמד ָהֵאֶּלה ֵמֶהָעִרים ַאַחת ֶאל ְוָנס .34

  יט, כא דברים :ְמֹקמוֹ  ַׁשַער ְוֶאל ִעירוֹ  ִזְקֵני ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוִציאּו ְוִאּמוֹ  ָאִביו בוֹ  ְוָתְפׂשּו .35

  ג, כא דברים :ְּבֹעל ָמְׁשָכה �א ֲאֶׁשר ָּבּה ֻעַּבד �א ֲאֶׁשר ָּבָקר ֶעְגַלת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוָלְקחּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקֹרָבה ָהִעיר ְוָהָיה .36

  ב, כ יהושע :ֹמֶׁשה ְּבַיד ֲאֵליֶכם ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ַהִּמְקָלט ָעֵרי ֶאת ָלֶכם ְּתנּו ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .37

  ל, מב בראשית :ָהָאֶרץ ֶאת ִּכְמַרְּגִלים ֹאָתנּו ַוִּיֵּתן ָקׁשֹות ִאָּתנּו ָהָאֶרץ ֲאֹדֵני ָהִאיׁש ִּדֶּבר .38

  טז, ג מלאכי :ְׁשמוֹ  ּוְלֹחְׁשֵבי ה' ְלִיְרֵאי ְלָפָניו ִזָּכרֹון ֵסֶפר ַוִּיָּכֵתב ַוִּיְׁשָמע ה' ַוַּיְקֵׁשב ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש ה' ִיְרֵאי ִנְדְּברּו ָאז .39

  ד, מז תהלים :ַרְגֵלינּו ַּתַחת ּוְלֻאִּמים ַּתְחֵּתינּו ַעִּמים ַיְדֵּבר .40

  כו, כד יהושע: ה' ְּבִמְקַּדׁש ֲאֶׁשר ָהַאָּלה ַּתַחת ָּׁשם ַוְיִקיֶמהָ  ְּגדֹוָלה ֶאֶבן ַוִּיַּקח ֱא�ִהים ּתֹוַרת ְּבֵסֶפר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיְכֹּתב .41

  ט, יג שמות :ִמִּמְצָרִים ה' הֹוִצֲא� ֲחָזָקה ְּבָיד ִּכי ְּבִפי� ה' ּתֹוַרת ִּתְהֶיה ְלַמַען ֵעיֶני� ֵּבין ּוְלִזָּכרֹון ָיְד� ַעל ְלאֹות ְל� ְוָהָיה .42

 

I 2משנה ג : classes of people who may or may not be liable for exile 

a Blind:  

i ר' יהודה – doesn’t get exiled, as per מיעוט in v. 1 

ii ר"מ: gets exiled, מיעוט אחר מיעוט (including בבלי דעת in v. 5) ריבוי (includes סומא) 

  (as above) מתכוין is there to exclude בבלי דעת :ר' יהודה 1

b Enemy (שונא): excluded;  

i  ר' יוסי maintains that he is killed 

1 Challenge: there was no התראה 

2 Answer: ר' יוסי here is ר' יוסי בר יהודה, who sees התראה as a clarifier of מזיד/שוגג (in re: חבר)  

ii ר"ש: sometimes he is exiled 

1 If: it seems that he did it intentionally – no גלות; else – exiled 

2 Background (ברייתא):  ר"ש explains – if the tool slipped from his hand – גולה, if it flew out – אינו גולהאינו גולה  

3 contradiction: ר"ש ruled that he isn’t גולה unless it comes completely out of his hand 

(a) Resolution of “נפסק”: if they are friends, גולה; if enemies, we suspect foul intentions – אינו גולה 

(b) Resolution of נשמט: according to רבי (above, 2א ), not exiled (as per יצא מקתו); to גולה ,רבנן 
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II  ד'משנה : locations of ערי מקלט 

a 6; 3 on each side of the ירדן, as per v. 3 

i Note: the 3 on the east bank did not secure refuge until the 3 on the west bank were established 

ii Ciites were aligned: גולן::קדש ,רמות::שכם ;בצר::חברון (v. 7)  

1 Note: it was equidistant from border to קדש ,קדש to שכם ,שכם to חברון ,חברון to border, as per v. 4 

2 Note: distant was also mitigated by intensity of murderers (in גלעד – v. 8 

(a) Tangent: Homiletic explanation of v. 8 

3 Challenge: there are 42 more cities ( יהושע כא –ערי הלויים  ) that operate as cities of refuge (v. 9) 

(a) Answer (אביי): these six operate automatically, even שלא לדעת 

4 Question: is חברון an עיר מקלט? It belongs to כלב (vv. 10-11)  

(a) Answer: he got the outskirts (v. 11); the city itself was עיר מקלט 

5 Question: קדש couldn’t be an עיר מקלט; it was a fortified town (v. 12); yet ערי מקלט must be “midsize” 

(a) Answer: there are 2 cities called קדש 

6 Pickup: cities must be midsize, have markets and water access, surrounded by other towns and with inhabitants 

(a) If: outer towns are dimished, we replenish; if population decrases, we resettle 

(b) And: may not  sell weapons (חכמים ,ר' נחמיה permit), traps etc.  

(i) All of this: to keep גואל הדם away from town+weapons as per v. 13 

(ii) Consequently: if a student is גולה, his teacher must go with him (to live)  

1. Lesson: don’t teach a potentiallylethal student! 

(iii) And: if a teacher is exiled, his ישיבה must go with him 

1. Challenge: רהתו  protects you 

2. Answer1: that’s only while studying 

3. Answer2: that’s protection from מלאך המוות (story of ר' חסדא)  

7 Tangents: aggadic excurses on vv. 15-23 

III 'משנה ה: the roads were set up well from one to the other (to ease access) as per v. 4 

a Note: מקלט was written on the roads to help the fleer find his way 

i Aggadic excursus: פתיחתות of various אמוראים to the פרשה – vv. 24-30  

b And: two ת"ח escorted him (from עיר מקלט to ב"ד and back)to preempt attack by גוה"ד; 

i If: he approached, they would speak to him 

ii ר"מ: the killer would speak to him as per v. 5 

c Competing ברייתות: whether a גוה"ד is exempt if he kills the רוצח in עיר מקלט, based on interpretation of לו in v. 31 

i ר' הונא: adopts position that לו refers to גוה"ד  exempt 

ii Argument: 2 scholars who escort him presumably warn גוה"ד  חייב 

1 Block: they try to persuade him not to kill 

IV 1משנה ו : 

a Who runs there?  

i  ר' יוסי בר יהודה – everyone flees directly to עיר מקלט, then they are brought to דין 

1 If: found guilty of murder, given to גוה"ד for killing as per v. 32 

2 If: exempted – sent home 

3 If: found liable for גלות, returned to עיר מקלט – v. 33 

ii Dissent (רבי): the עיר מקלט doesn’t really protect מזיד, but they think so  they run there 

b ר"א: a city made up of killers – doesn’t protect, as per v. 34 (זקנים must be non-murderers) 

c ר' אמי/ר' אסי: cities with no זקנים 

i According to one of them: cannot be עיר מקלט (v. 34), no בן סורר ומורה (v. 35), no עגלה ערופה (v. 36) 

ii Other: mention of זקנים is ideal, but dispensable  

d Concluding homilies: פרשה of ערי מקלט as given to יהושע and what he wrote into ספר תורה אלהים (vv. 37-42) 

 

 

 

 


