
פרק להבמדבר 
ָ  ( י) ת  רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵֵּ֔ י ִיש ְּ ֵ֣ נֵּ ֙ר ֶאל־ב ְּ ב ֵּ ֶהֶ֑םד ַּ יםֲאלֵּ ִרִּ֥ ֶֶּ֛ם עֹבְּ ת  ִּ֥י אַּ כ ִ

ן ד ֵּ  רְּ י ַּ ןֶאת־הַּ עַּ ָנָֽ ָצה כ ְּ ִּ֥רְּ :אַּ
ט ת ִ ( יא) ָל  י ִמקְּ ִּ֥ ים ָערֵּ ִריתֶֶ֤ם ָלֶכ֙ם ָעִרֵ֔ ִהקְּ ָנִּ֥   וְּ יָנה ָלֶכֶ֑ם וְּ ֵ֣ יֶ הְּ

֙ה  ָ ֙מ  ָ חַּ ש  ֶפש  רֹצֵֵּ֔ ה־ֶנ  ֵּ כ  המַּ ָֽ ָָ ָָ ש ְּ : ב ִ
ט ( יב) ָל  ִמקְּ ים לְּ ם ֶהָעִרֶּ֛ ָה֨יו  ָלֶכֶ֧ ֶ֑לוְּ אֵּ ֹ  ָ חַּ  וְּ ִמ א ָימו ת֙ ָהרֹצֵֵּ֔ לֶֹ֤

וֹ  דֶּ֛ ד־ָעמְּ טעַּ ָֽ פ ָ ש ְּ מ ִ ה לַּ ָד  י ָהעֵּ ִּ֥ נֵּ :ִלפְּ
י מִ ( יָ) ִּ֥ ־ָערֵּ ש  ֵּ ֶ֑נו  ש  ֵּ ת  ֵ֣ר ת ִ ֶ ים ֲאש  ֶהָעִר  םוְּ יָנה ָלֶכָֽ ִּ֥ יֶ הְּ ט ת ִ ָל  :קְּ
ֶבר לַּ ( יד) ֵ֣ עֵּ נו ֙ מֵּ ת ְּ ים ת ִ ש  ֶהָעִרִ֗ לֵֹ֣ ת׀ ש ְּ ֵ֣ ש   אֵּ לֵֹ֣ ת֙ ש ְּ אֵּ ן וְּ ֵ֔ ד ֵּ רְּ י ַּ

ים  ָעִרֵ֔ ִּ֥ ֶהָֽ ן ָערֵּ עַּ ָנֶ֑ ֶרץ כ ְּ ֶאֵ֣ ו  ב ְּ נ  ת ְּ יָנהת ִ ָֽ יֶ הְּ ט ת ִ ָל  :י ִמקְּ
֙ב ב ְּ ( טו) ָ ֹוש  ת  לַּ ר וְּ ֶ֤ ֵּ ָ לַּ ל וְּ ָראִֵּ֗ י ִיש ְּ ֵ֣ נֵּ יָנה ִלבְּ ֶּ֛ יֶ הְּ ם ת ִ ש    תֹוָכֵ֔ ֵּ ש 

ים  מ ָ ֶהָעִרִּ֥ ֵָ֔ ו   ש  ט ָלנֵ֣ ָלֶ֑ ִמקְּ ֶה לְּ ל־ ָהאֵּ ל  ָ ֶפש  ה כ  ה־ֶנ  ֵּ כ  ָָ מַּ ש ְּ ה ב ִ ָֽ ָָ  :



א"י ע–ב "תלמוד בבלי מ כת מכות דף ט ע
שלש ערים הבדיל משה בעבר  : תנו רבנן

,  וכנָדן הבדיל יהושע בארץ כנען, הירדן
חברון  , ומכוונות היו כמין שתי שורות שבכרם

שכם בהר אפרים  , ביהודה כנָד בצר במדבר
קדש בהר נפתלי כנָד  , כנָד רמות בָלעד

שיהא  , משולשיןשיהו-ושלשת . ָולן בבשן
ומחברון  , לשכםכמחברוןמדרום לחברון 

ומשכם לקדש כמקדש  , לשכם כמשכם לקדש
.  לצפון





אמר  ? בארץ ישראל תלת, בעבר הירדן תלת
ָלעד : דכתיב, בָלעד שכיחי רוצחים: אביי
מאי עקובה  , פועלי און עקובה מדםקרית
להרוָ  עוקביןשהיו : אלעזרר"א? מדם

ומאי שנא מהאי ָי א ומהאי ָי א  . נפשות
אמר  ? דמקרבימציעאיומאי שנא , דמרחקי

:  דכתיב, שכיחי רוצחיםנמיבשכם : אביי
דרך ירצחו  כהניםוכחכי איש ָדודים חבר 

:  אלעזרר"א? כהניםמאי חבר ', שכמה וָו
הללו  ככהנים, להרוָ נפשותמתחבריןשהיו 

.לחלוק תרומות בבית הָרנותשמתחברין



בן מ כת מכות דף ט עמוד "חידושי הרמב

לך והא לא  קשיאאי . רוצחיןבָלעד שכיחי 
היו  רמאיןלמימראיכא , שוָָיןָלו אלא 
להו  מרבינןהילכך, כשוָָיןעצמן ומראין

ערי מקלט כדי שיהיו קולטות את כולם לפי  
.שאין אנו יודעין איזה בשוָָ ואיזה במזיד



אריה במדבר פרק לה פ וק ידָור 
אבל נראה לי כי כל שוָָ היה לו להיות נזהר 

למה  , לא כןדאם, ולכך חייב ָלות, שלא יהרוָ
אלא שהיה לו להיות נזהר שלא , דמה עשה, יָלה
רוצחים נפישיובָלעד . נהרָ על ידוחבירויהיה 

וממילא לא תמצא אף אחד , אותם שהם מזידים
שהיה נזהר שלא  -אף הטובים שבהם -מהם 
כמו שתמצא הרבה  , ולפיכך. בשוָָחבירויהרוָ 
מכל שכן שהיו יותר  , שהורָים במזידמזידין

שאין נזהרים שלא יבוא על ידם  , הרבה שוָָים
מקלטולפיכך היה צריך להרבה ערי . שפיכות דם



א" ט ע-ב "דף  ח עשבת תלמוד בבלי 
הואיל  : דן לפני רבי עקיבאמונבזוכך היה 

מה , ושוָָ קרוי חוטא, ומזיד קרוי חוטא
-אף שוָָ , לו ידיעהשהיתה-מזיד 

.  לו ידיעהשהיתה
הריני מו יף על : לו רבי עקיבאאמר 
הידיעה  שהיתה-אי מה מזיד , דבריך

לו ידיעה  שהיתה-אף שוָָ , בשעת מעשה
וכל שכן , הן: אמר לו-. בשעת מעשה

לדבריך אין זה קרוי  : אמר לו-. שהו פת
.אלא מזיד, שוָָ



תורה אחת  דכתיב? דמונבזמאי טעמא 
,  ו מיך ליה, יהיה לכם לעשה בשָָה

הקיש , והנפש אשר תעשה ביד רמה
,  לו ידיעהשהיתהמה מזיד , שוָָ למזיד
.  לו ידיעהשהיתהאף שוָָ 

...
כָון ששָָ ? שָָה במאי, מונבזואלא 
.בקרבן



נחאות הצדיק צדקת 

שהאדם נקי ממנו ואין לו שום נָיעה  בדבר 
לענין... נקרא צדיק לאותו דבר, ותאוה

באותו  ' שעליו הכתוב אומר לא יאונה וָו
דבר

ה: כא' פ יבמשלי פרק  ֵ֣ ֻאנ ֶ ל־ָאֶֶ֑ון ו   לֹא־יְּ ָ יק כ  ֵ֣ ד ִ צ ַּ או  ָרָֽ לַּ לְּ ים ָמֵ֣ ִעִ֗ ָ ש  . ערְּ
לא יארע לא תזדמן לו עבירה בלי  -לא יאונה לצדיק : י"רש
:דעת



ולכך השוָָ נקרא חוטא וצריך כפרה  
הוא לאות  , אינה לידושהאלהיםשמאחר 

.  כי עדיין איננו נקי
בזמן שאין האיש מנוקה  .( כח)וב וטה 

כלומר  ... אשתומעון אין המים בודקים 
כדי שיבא מעון שיהיה הוא תחלה מנוקה 

.  לו בירור מן השמים לשמרו מעבירה



באו לך  בעונךל כי כשלת "וכן דרשו רז
,  בעונךמכשולים 

המכשולים שאירע לאדם יוכל לדעת  ומן 
דברים שאיננו נקי מהם עדיין במעמקי  

.  לבו
(  מאבראשית רבה פרשה )ל "זואמרו 

.'כו וף ' כועל לוט מי שלהוט 

כל מי שהוא להוט אחר חניןרבי נחמן בר אמר 
בולמו  של עריות  וף שמאכילים אותו מבשרו  



א"ה ע, חָיָה

כי את  . קרא בכילהאייוחנן כי מטי רבי 
יבא במשפט על כל  האלהיםכל מעשה 

עבד שרבו שוקל לו שָָות  , נעלם
?  מאי על כל נעלם? כזדונות תקנה יש לו

זה ההורָ כינה בפני חברו  : אמר רב
זה הרק בפני  : ושמואל אמר. ונמא  בה

"  ונמא חבירו



׳ב, י״ד, א׳נפש החיים 

ה כי את כל  ''המעאמר שלמה וכן 
יביא במשפט על כל  האלהיםמעשה 
שמלבד העונש על מעשה  ל''ר. 'נעלם ָו

ש  ''יתהאלהיםעוד יביא . בפועלהעון
במשפט את כל מעשה לָלָל עליה  

איך  . הנעלמהָם על המחשבה לדונה
.העשיהבעת היתהובאיזה אופן 


