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 שלר איתן 

 

 "ל לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז

 פ" תשתמוז                                          בס"ד 

 

 

 מסעי מטותת השבוע ופרשב נגיעות 

 

 

ּטֹות  ת השבועופרש ְסֵעימַּ  ,וחלוקת השלל מדייןל הניצחון ע ,דיני נדרים ושבועותב בין היתר  ותעוסק מַּ

ז על מבלי צורך להכרי)  עבר הירדן המזרחיבמנשה  טב וחצי ש ראובןבני גד  ת של  התיישבוהתחילת 

נושא ו עם ישראלמסעות וחניות אור תי .ישראל שתתף בכל מלחמות צטרף ולהלה והתחייבותם ( סיפוח

ֵזק נסיים לקרוא את ספר במדברהשבת  .להורגים בשגגה ערי מקלט  .ֲחזַּק ֲחזַּק ְוִנְתחַּ

 

כאשר גם  התורה קובעת עונשים והגבלות  .אין כפרהבזדון   שפיכות דמים -מעשי פשע מסוג רצח ל

והוא  ֹרֵצח   חד משמעי ההורג בשגגה מכונה בתורהה. , בטעות בלי כל כוונ גגהבש נגרמת שפיכות דמים 

                  . הנוכחי גדולהכהן ה של ד מותוע מקלט  ריעלצאת לגלות ולחיות ב וח מביתו ומעירוחייב לבר

מחוץ לעיר  צחוהר אם ישהה. הרוצח בשגגהלהגנת עיר המקלט היא סוג של כלא משופר שמשמש 

 . ים קרובי הנרצח להרוג אותולט יכולהמק

ֲחִניפּו -ְולֹא  " דםהתורה מקדשת את חיי הא ,ערך החייםאת  ותילראש ומוז ותשנם תרבויות אשר מקלי ת 

ָדם, הּוא י ֲחִניף ֶאת-ֶאת ֶתם ָבּה, ִכי ה  ְך-ָהָאֶרץ; ְוָלָאֶרץ לֹא-ָהָאֶרץ, ֲאֶשר א  ָדם ֲאֶשר ֻשפ  ר, ל  ִאם, -ָבּה, ִכי-ְיֻכפ 

ם ֹשְפכֹו ֵמא ֶאת ְבד  ֶתם ֹיְשִבים ָבּה-ְולֹא ְתט   . " ...ְבתֹוָכּהֲאֶשר ֲאִני, ֹשֵכן  ָהָאֶרץ, ֲאֶשר א 

לא סתם נגרם הרצח ע"י  .או חוסר מזל אין מקריותמסבירים שחז"ל   .צחר ללא ספק היא  ה בשגגההריג

להימנע  היה יכולהרצח  .הם אלו שגרמו לו להרוג ללא כל כוונהוהתנהלותו האישית  מעשיו .אותו רוצח

ף ת בנגיקה והידבקותאונות דרכים תאונות עבודה הדב .זהירותי אמצענקיטת התנהלות אחראית וב

 הקפדה על זהירות יתרה . להימנע ב הקורונה יכלו

 

"ותן חלקנו " כותב על מסע  .למוות בטעות חמורה וקשהמו גרשכולל אלו התורה שומרת על חיי האדם 

כל עוד הוא  אותו גויכולים להרגואלי הדם  כאמור .רוצח בשגגה מעירו אל עיר המקלטההבריחה של 

מצמידים לו שני  עיר המקלט אלרשלן בורח  אדםאותו כאשר שהגמרא אומרת  .עיר המקלטמחוץ ל

 ם שלמה תפקיד ..."שני תלמידי חכמים, שמא יהרגנו בדרך, וידברו אליו  וומוסרין ל"   דים חכמיםתלמי

 יכולים להגן מפני גואלי הדם ?  לחימה  תמיומנויוללא  כיצד שני תלמידי חכמיםחכמים ? התלמידי 

להניע אותם מלהרוג   ,ינסו לפייס אותםהרי שתלמידי החכמים  גואלי הדם תפסו אותויאם הכוונה היא ש

       .צחלזכות הרו"חכמים "  טיעוניםולנסיבות מקלות טעון להגנתו ל, בטעות ,להסביר שמדובר בשגגה  ,אותו

 

את ות בלתי מאיימים ללו  ם " אברכי" – תלמידי חכמיםא שני כ"מאבטחים " דווק קבעו םבחוכמתחז"ל 

  הרימאבטחים בריונים מספר במנוסתו  אותו רוצחל היו מצמידיםהסביר שאם  יק' יצהרב סולוב .רשלןה

מלחמה  עד שהיתה נגרמת  ,ואף יותר מאבטחיםגם הם מגייסים מתארגנים בהתאם והיו   הדם ישגואל

   .וספתשפיכות דמים נ תיגרם  ועונש על הרג אדם של קידוש החיים רעיוןהומכל כוללת 

והם בעלי  םבהשכלתא וה שיתרונםמדרש בית תלמידי   ,חכמיםהמלווים יהיו ש חכמההגמרא קבעה ב

  .ללא סוףפעולות תגמול ולצורך עצירת מעגל האיבה וחיכוך הלצורך הקטנת ומניעת מפייס דיבור נעים ו

 

אנו נתפלל  ,ישראל כמועד לפורענות במסורתיחול ראש חודש "מנחם אב " חודש שנחשב הבא שבוע ב

 . ולמיגור המגפה לברכהלשלום ישראל לטובה  םיהפכהו עלינו ועל כל עשהקב"ה 

 

 

 

       

                     


