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  ד"בס

  אוס לשלימותכבין ,  בין אשמה לחפות- טערי מקל

  נבון. מ' ר

 
    לה במדבר

 ַהַּיְרֵּדן ֶאת עְֹבִרים ַאֶּתם ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) י: (ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) ט(
: ִּבְׁשָגָגה ֶנֶפׁש ַמֵּכה רֵֹצַח ָׁשָּמה ְוָנס ָלֶכם ִּתְהֶייָנה ִמְקָלט ָעֵרי ָעִרים ָלֶכם ְוִהְקִריֶתם) יא: (ְּכָנַען ַאְרָצה

 ְוֶהָעִרים) יג: (ַלִּמְׁשָּפט ָהֵעָדה ִלְפֵני ָעְמדֹו ַעד ָהרֵֹצַח ָימּות ְולֹא ִמּגֵֹאל ְלִמְקָלט ֶהָעִרים ָלֶכם ְוָהיּו) יב(
 ֶהָעִרים ְׁשלֹׁש ְוֵאת ַלַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר ִּתְּתנּו ֶהָעִרים ְׁשלֹׁש ֵאת) יד: (ָלֶכם ִּתְהֶייָנה ִמְקָלט ָעֵרי ֵׁשׁש ִּתֵּתנּו ֲאֶׁשר
 ֶהָעִרים ֵׁשׁש ִּתְהֶייָנה ְּבתֹוָכם ְוַלּתֹוָׁשב ְוַלֵּגר ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני) טו: (ִּתְהֶייָנה ִמְקָלט ָעֵרי ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ִּתְּתנּו
 מֹות הּוא רֵֹצַח ַוָּימֹת ִהָּכהּו ַבְרֶזל ִּבְכִלי ְוִאם) טז: (ִּבְׁשָגָגה ֶנֶפׁש ַמֵּכה ָּכל הָׁשָּמ ָלנּוס ְלִמְקָלט ָהֵאֶּלה
 ִּבְכִלי אֹו) יח: (ָהרֵֹצַח יּוַמת מֹות הּוא רֵֹצַח ַוָּימֹת ִהָּכהּו ָּבּה ָימּות ֲאֶׁשר ָיד ְּבֶאֶבן ְוִאם) יז: (ָהרֵֹצַח יּוַמת
 ָהרֵֹצַח ֶאת ָיִמית הּוא ַהָּדם ּגֵֹאל) יט: (ָהרֵֹצַח יּוַמת מֹות הּוא רֵֹצַח ַוָּימֹת ִהָּכהּו ּבֹו ָימּות ֲאֶׁשר ָיד ֵעץ

 ִהָּכהּו ְבֵאיָבה אֹו) כא: (ַוָּימֹת ִּבְצִדָּיה ָעָליו ִהְׁשִליְך אֹו ֶיְהָּדֶפּנּו ְּבִׂשְנָאה ְוִאם) כ: (ְיִמיֶתּנּו הּוא בֹו ְּבִפְגעֹו
 ְּבלֹא ְּבֶפַתע ְוִאם) כב: (בֹו ְּבִפְגעֹו ָהרֵֹצַח ֶאת ָיִמית ַהָּדם ּגֵֹאל הּוא רֵֹצַח ַהַּמֶּכה יּוַמת תמֹו ַוָּימֹת ְבָידֹו
 ָעָליו ַוַּיֵּפל ְראֹות ְּבלֹא ָּבּה ָימּות ֲאֶׁשר ֶאֶבן ְבָכל אֹו) כג: (ְצִדָּיה ְּבלֹא ְּכִלי ָּכל ָעָליו ִהְׁשִליְך אֹו ֲהָדפֹו ֵאיָבה
 ַהִּמְׁשָּפִטים ַעל ַהָּדם ּגֵֹאל ּוֵבין ַהַּמֶּכה ֵּבין ָהֵעָדה ְוָׁשְפטּו) כד: (ָרָעתֹו ְמַבֵּקׁש ְולֹא לֹו אֹוֵיב לֹא הּואְו ַוָּימֹת
 ָנס ֲאֶׁשר ִמְקָלטֹו ִעיר ֶאל ָהֵעָדה אֹתֹו ְוֵהִׁשיבּו ַהָּדם ּגֵֹאל ִמַּיד ָהרֵֹצַח ֶאת ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו) כה: (ָהֵאֶּלה
 ֶאת ָהרֵֹצַח ֵיֵצא ָיצֹא ְוִאם) כו: (ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶמן אֹתֹו ָמַׁשח ֲאֶׁשר ַהָּגדֹל ַהּכֵֹהן מֹות ַעד ָּבּה ְוָיַׁשב הָׁשָּמ
 ּגֵֹאל ְוָרַצח ִמְקָלטֹו ִעיר ִלְגבּול ִמחּוץ ַהָּדם ּגֵֹאל אֹתֹו ּוָמָצא) כז: (ָׁשָּמה ָינּוס ֲאֶׁשר ִמְקָלטֹו ִעיר ְּגבּול
 ַהָּגדֹל ַהּכֵֹהן מֹות ְוַאֲחֵרי ַהָּגדֹל ַהּכֵֹהן מֹות ַעד ֵיֵׁשב ִמְקָלטֹו ְבִעיר ִּכי) כח: (ָּדם לֹו ֵאין ָהרֵֹצַח ֶאת ַהָּדם
 ָּכל) ל: (מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל ְלדֹרֵֹתיֶכם ִמְׁשָּפט ְלֻחַּקת ָלֶכם ֵאֶּלה ְוָהיּו) כט: (ֲאֻחָּזתֹו ֶאֶרץ ֶאל ָהרֵֹצַח ָיׁשּוב
 רֵֹצַח ְלֶנֶפׁש כֶֹפר ִתְקחּו ְולֹא) לא: (ָלמּות ְבֶנֶפׁש ַיֲעֶנה לֹא ֶאָחד ְוֵעד ָהרֵֹצַח ֶאת ִיְרַצח ֵעִדים ְלִפי ֶנֶפׁש הַמֵּכ

 ַעד ָּבָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ָלׁשּוב ִמְקָלטֹו ִעיר ֶאל ָלנּוס כֶֹפר ִתְקחּו ְולֹא) לב: (יּוָמת מֹות ִּכי ָלמּות ָרָׁשע הּוא ֲאֶׁשר
 לֹא ְוָלָאֶרץ ָהָאֶרץ ֶאת ַיֲחִניף הּוא ַהָּדם ִּכי ָּבּה ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפּו ְולֹא) לג: (ַהּכֵֹהן מֹות
 ֲאֶׁשר ָּבּה יְֹׁשִבים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ְתַטֵּמא ְולֹא) לד: (ׁשְֹפכֹו ְּבַדם ִאם ִּכי ָּבּה ֻׁשַּפְך ֲאֶׁשר ַלָּדם ְיֻכַּפר
  פ: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוְך ׁשֵֹכן ְיקָֹוק ֲאִני ִּכי ְּבתֹוָכּה ֵכןׁשֹ ֲאִני
  

    יט דברים
 ְבָעֵריֶהם ְוָיַׁשְבָּת ִויִרְׁשָּתם ַאְרָצם ֶאת ְלָך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ֶאת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ַיְכִרית ִּכי) א(

 ְלָך ָּתִכין) ג: (ְלִרְׁשָּתּה ְלָך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ַאְרְצָך ְּבתֹוְך ָלְך ַּתְבִּדיל ָעִרים ָׁשלֹוׁש) ב: (ּוְבָבֵּתיֶהם
 ְּדַבר ְוֶזה) ד: (רֵֹצַח ָּכל ָׁשָּמה ָלנּוס ְוָהָיה ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ַיְנִחיְלָך ֲאֶׁשר ַאְרְצָך ְּגבּול ֶאת ְוִׁשַּלְׁשָּת ַהֶּדֶרְך
 ַוֲאֶׁשר) ה: (ִׁשְלׁשֹם ִמְּתמֹל לֹו ׂשֵֹנא לֹא ְוהּוא ַדַעת ִּבְבִלי ֵרֵעהּו ֶאת ַיֶּכה ֲאֶׁשר ָוָחי ָׁשָּמה ּוסָינ ֲאֶׁשר ָהרֵֹצַח
 ֵרֵעהּו ֶאת ּוָמָצא ָהֵעץ ִמן ַהַּבְרֶזל ְוָנַׁשל ָהֵעץ ִלְכרֹת ַבַּגְרֶזן ָידֹו ְוִנְּדָחה ֵעִצים ַלְחטֹב ַבַּיַער ֵרֵעהּו ֶאת ָיבֹא
 ְוִהִּׂשיגֹו ְלָבבֹו ֵיַחם ִּכי ָהרֵֹצַח ַאֲחֵרי ַהָּדם ּגֵֹאל ִיְרּדֹף ֶּפן) ו: (ָוָחי ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ַאַחת ֶאל ָינּוס אהּו ָוֵמת
 נִֹכיָא ֵּכן ַעל) ז: (ִׁשְלׁשֹום ִמְּתמֹול לֹו הּוא ׂשֵֹנא לֹא ִּכי ָמֶות ִמְׁשַּפט ֵאין ְולֹו ָנֶפׁש ְוִהָּכהּו ַהֶּדֶרְך ִיְרֶּבה ִּכי

 ַלֲאבֶֹתיָך ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר ְּגֻבְלָך ֶאת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ַיְרִחיב ְוִאם) ח (ס: ָלְך ַּתְבִּדיל ָעִרים ָׁשלֹׁש ֵלאמֹר ְמַצְּוָך
 ֲאֶׁשר ָתּהַלֲעׂשֹ ַהּזֹאת ַהִּמְצָוה ָּכל ֶאת ִתְׁשמֹר ִּכי) ט: (ַלֲאבֶֹתיָך ָלֵתת ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ָּכל ֶאת ְלָך ְוָנַתן
 ַעל ָעִרים ָׁשלֹׁש עֹוד ְלָך ְוָיַסְפָּת ַהָּיִמים ָּכל ִּבְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנִֹכי

: ָּדִמים ָעֶליָך ְוָהָיה ַנֲחָלה ְלָך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ַאְרְצָך ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִיָּׁשֵפְך ְולֹא) י: (ָהֵאֶּלה ַהָּׁשלֹׁש
) יב: (ָהֵאל ֶהָעִרים ַאַחת ֶאל ְוָנס ָוֵמת ֶנֶפׁש ְוִהָּכהּו ָעָליו ְוָקם לֹו ְוָאַרב ְלֵרֵעהּו ׂשֵֹנא ִאיׁש ִיְהֶיה ְוִכי) יא (ס

 ּוִבַעְרָּת ָעָליו ֵעיְנָך ָתחֹוס לֹא) יג: (ָוֵמת ַהָּדם ּגֵֹאל ְּבַיד אֹתֹו ְוָנְתנּו ִמָּׁשם אֹתֹו ְוָלְקחּו ִעירֹו ִזְקֵני ְוָׁשְלחּו
  ס: ָלְך ְוטֹוב ִמִּיְׂשָרֵאל ַהָּנִקי ַדם
 

Emmanuel Levinas (1906-1995, France), “Cities of Refuge”, Beyond the Verse 
[both refuge & exile for subjectively innocent & objectively guilty] 
 
Is our responsibility limited by negligence and lack of care?  Are we conscious enough, 
awake enough …? (p.38). 
 
Do these murders, commited without the murderers’ volition, occur in other ways than by the 
axe-head leaving the handle and coming to strike the passer-by?  In Western society – free 
and civilized, but without social equality…- is it absurd to wonder whether advantages 
available to the rich in relation to the poor – and everyone is rich in relation to someone in the 
West – whether these advantages, one thing leading to another, are not the cause, somewhere, 
of someone’s agony? … Does the avenger ‘with heated heart’ lurk around us, in the form of 
people’s anger …? The cities in which we live and [their] protection …against so many 
heated forces; is not such protection, in fact, the protection of a half-innocence or a half-guilt 
… - does not all this make our cites cities of refuge or cities of exile? (p.40) 
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   א:י מכות בבלי תלמוד
 ואין; בינוניות עיירות אלא גדולים כרכין ולא קטנים טירין לא אותן עושין אין, הללו ערים: גופא

 אלא אותן מושיבין ואין; מים להם מביאין - מים שם אין ואם, מים במקום אלא אותן מושיבין
, עליהן מוסיפין - וכלוסיהןא נתמעטו, אוכלוסין במקום אלא אותן מושיבין ואין; שווקים במקום
 כלי ולא זיין כלי לא בהן מוכרין ואין; וישראלים לוים כהנים להם מביאין - דיוריהן נתמעטו
, מצודות בתוכן פורסין שאין ]א מסכימים"ז [ושוין; מתירין וחכמים, נחמיה רבי דברי, מצודה
 . שם מצויה הדם גואל רגל תהא שלא כדי, חבלים לתוכן מפשילין ואין

  

 ליה דתהוי מידי ליה עביד, "וחי האל הערים מן אחת אל ונס"+ 'ד דברים+? קרא מאי: יצחק ר"א
  . ]עשה לו כל מה  שצריך לחיותו[ חיותא

 

 מידי ליה עביד, "וחי ]האל הערים מן אחת אל ונס[": שנאמר, עמו רבו מגלין -  שגלה תלמיד: תנא
 לתלמיד אדם ישנה שלא מכאן: זעירא' ר אמר. ]יותועשה לו כל מה  שצריך לח [חיותא ליה דתהוי
 . הגון שאינו

 . עמו ישיבתו מגלין - שגלה הרב: יוחנן ר"א
 בצר את+ 'ד דברים: +שנאמר? קולטין שהן תורה לדברי מנין: יוחנן ר"א והא? ]היתכן[ איני

, בה דעסיק] זמן[ בעידנא הא: קשיא לא! התורה וזאת+ 'ד דברים:] +בתריה וכתיב[', וגו במדבר
 הא כי. המות ממלאך? קולטין מאי: ]לחילופין [אימא בעית ואי. בה עסיק דלא] זמן[ בעידנא הא
, לגביה למיקרב] דמותא דמלאכא [שליחא יכול קא הוה ולא, רב בבי וגריס יתיב הוה חסדא דרב
  .ליה כילוי, ושתיק ארזא פקע, רב דבי אארזא ויתיב סליק; מגירסא פומיה שתיק הוה דלא

The spirituality of true study of the Torah excludes oversight and absent-midedness…. The 
Torah is justice, a complete justice which goes beyond the ambiguous situations of cities of 
refuge…. Jerusalem will defined by this Torah, a city of extreme consciousness. (p.46) 
 

 בהצלה פתח שהוא מפני? תחלה בהצלה לימנות ראובן זכה מה מפני: חנילאי בר תנחום ר"א
 .מידם ויצילהו ראובן וישמע+ ז"ל בראשית: +שנאמר, תחלה

The ancient status of the city of refuge – the ambiguity of a crime which is not a crime, 
punished by a punishment which is not a punishment – is related to the ambiguity of human 
fraternity which is the source of hatred and pity. (p.46). 
 

? ]שמש [מזרחה הירדן בעבר ערים שלש משה יבדיל אז+ 'ד דברים: +דכתיב מאי, שמלאי רבי דרש
 . לרוצחים שמש הזרחת: ל"א, דאמרי איכא. לרוצחים שמש רחהז: למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר

 

 ? תבואה לא בהמון אוהב ומי כסף ישבע לא כסף אוהב+ 'ה קהלת: +דכתיב מאי, סימאי רבי דרש

 קולטות הירדן שבעבר ערים שלש שאין יודע שהיה, רבינו משה זה - כסף ישבע לא כסף אוהב •
 ; אקיימנה לידי שבאה מצוה: ואמר, כנען בארץ שלש נבחרו שלא עד

, אלעזר ר"דא והיינו. שלו תבואה שכל מי? בהמון ללמד נאה למי - תבואה לא בהמון אוהב ומי •
] למלל) [ללמד (נאה למי? תהלתו כל ישמיע' ה גבורות ימלל מי+ ו"ק תהלים: +דכתיב מאי

 בהמון אוהב מי: אמר מרי בר רבה ואיתימא, ורבנן. תהלתו כל להשמיע שיכול מי'? ה גבורות
. דרבה בריה ברבא עינייהו רבנן ביה יהבו. תבואה לו -  בהמון) למלמד (האוהב כל, תבואה לו
 והיינו. תבואה לו - בהמון ללמוד האוהב כל: אמר אשי רב) ללמד רבינא ללמוד אשי: סימן(

 צוארי על חרב? ונואלו הבדים אל חרב+ 'נ ירמיהו: +דכתיב מאי, חנינא' בר יוסי ר"דא
: הכא כתיב, שמטפשין אלא, עוד ולא; בבד בד בתורה ועוסקין שיושבין ח"ת של נאיהםשו

 ואשר: שנאמר, שחוטאין אלא, עוד ולא, נואלנו אשר+ ב"י במדבר: +התם וכתיב, ונואלו
 ללמד האוהב כל: אמר רבינא. צוען שרי נואלו+ ט"י ישעיהו: +מהכא, אימא ואיבעית. חטאנו
, מהם יותר ומחבירי, מרבותי למדתי תורה הרבה: רבי דאמר נווהיי .תבואה לו -  בהמון

  .מכולן יותר ומתלמידי
 

 לרגלינו גרם מי? ירושלם בשעריך רגלינו היו עומדות+ ב"קכ תהלים: +דכתיב מאי, לוי בן יהושע ר"א
 . בתורה עוסקים שהיו] איפה[ ירושלם שערי? במלחמה שיעמדו

In Jerusalem, the city of authentic Torah, there is a more conscious consciousness… There is the 
great awakening.  We have a footing… We no longer risk committing the murders which give rise 
to the avenger of blood. (p.50) 

  

? נלך' ה בית לי באומרים שמחתי לדוד המעלות שיר+ ב"קכ תהלים: +דכתיב מאי, לוי בן יהושע ר"וא
 ויבא זה זקן ימות מתי' אומרים שהיו אדם בני שמעתי, ע"רבש: הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר

 כי+ ד"פ תהלים: +הוא ברוך הקדוש לו אמר; ושמחתי, 'לרגל ונעלה הבחירה בית ויבנה בנו שלמה
 בנך שלמה שעתיד עולות מאלף, לפני בתורה עוסק שאתה אחד יום לי טוב, מאלף בחצריך יום טוב

  . המזבח גבי על לפני להקריב
 

 עד מעלה של בירושלים אבוא לא הוא ברוך הקדוש אמר: יוחנן רבי אמר א:ה תענית בבלי תלמוד
 ירושלים+ ב"קכ תהלים +דכתיב, אין -? למעלה ירושלים איכא ומי. מטה של לירושלים שאבוא
  . יחדו לה שחברה כעיר הבנויה


