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         ערי הלווים -פרק לה פרשת מסעי
ר א ן -ֹמֶשה, ְבַעְרֹבת מֹוָאב, ַעל-ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ חוֹ ַיְרדֵּ ל-, ֶאתַצו ב  , לֵּאֹמר.ְירֵּ  ַלְלִוִים ְוָנְתנּו, ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

יֶהם, ֶלָעִרים ּוִמְגָרש, ָעִרים ָלָשֶבת; ֲאֻחָזָתם ִמַנֲחַלת , ָלֶהם ֶהָעִרים ְוָהיּו ג  , ַלְלִוִים.ִתְתנּו, ְסִביֹבתֵּ
יֶהםָלָשֶבת;  י ד .ַחָיָתם, ִיְהיּו ִלְבֶהְמָתם ְוִלְרֻכָשם, ּוְלֹכל, ּוִמְגְרשֵּ -ַלְלִוִים, ִתְתנּו, ֶהָעִרים, ֲאֶשר ּוִמְגְרשֵּ

ְדָמה ַאְלַפִים -ְפַאת-ִמחּוץ ָלִעיר, ֶאת ּוַמֹדֶתם ה  .ֶאֶלף ַאָמה ָסִביבִמִקיר ָהִעיר ָוחּוָצה,   ָבַאָמהקֵּ
ת ְפַאת ָצפֹון ַאְלַפִים ָבַאָמה ָבַאָמהָים ַאְלַפִים -ְפַאת-ֶנֶגב ַאְלַפִים ָבַאָמה ְוֶאת-ְפַאת-ְוֶאת ְוָהִעיר -ְואֵּ

י ֶהָעִרים ִיְהֶיהַבָתֶוְך; ֶזה  ת ו .ָלֶהם, ִמְגְרשֵּ ש-ַלְלִוִיםִתְתנּו  ֲאֶשרֶהָעִרים,  ְואֵּ ת שֵּ י ַהִמְקָלט, -אֵּ ָערֵּ
יֶהם ִתְתנּו, ַאְרָבִעים ּוְש  ָשָמהִתְתנּו ָלנֻס ֲאֶשר  ַח; ַוֲעלֵּ -ֶהָעִרים, ֲאֶשר ִתְתנּו ַלְלִוִים-ָכל ז ַתִים ִעיר.ָהֹרצֵּ

יֶהן.-ֶאְתֶהן, ְוֶאת , ִעיר:ּוְשֹמֶנהַאְרָבִעים  ֲאֻחַזת ִתְתנּו , ֲאֶשרְוֶהָעִרים ח ִמְגְרשֵּ ל-ְבנֵּי מֵּ ת ָהַרב -ִיְשָראֵּ אֵּ מֵּ
ת ַהְמַעט ַתְמִעיטּו:ַתְרבּו אֵּ ן, ִיְנָחלּוֲאֶשר  ְכִפי ַנֲחָלתוֹ ִאיש,  , ּומֵּ ָעָריו, ַלְלִוִים. ִיתֵּ                                      מֵּ

ר ט אֹמר.-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ ר י ֹמֶשה לֵּ ל-ֶאל ַדבֵּ ֶהם:ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ן -ֶאתִכי ַאֶתם ֹעְבִרים  , ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ַהַיְרדֵּ
י ָעִרים ָלֶכם ְוִהְקִריֶתם יא ְכָנַען.ַאְרָצה  חַ  ָשָמה ְוָנס; ָלֶכם ִתְהֶייָנה ִמְקָלט ָערֵּ ה ֹרצֵּ  ֶנֶפש-ַמכֵּ
לֶהָעִרים ְלִמְקָלט  ָלֶכם ְוָהיּו יב  .ִבְשָגָגה חַ ; ְוֹלא ִמֹגאֵּ ָדהָעְמדֹו ִלְפנֵּי -ַעד ָימּות ָהֹרצֵּ  יג .ַלִמְשָפט ָהעֵּ
נּו ֲאֶשר ְוֶהָעִרים ש-ִתתֵּ י-שֵּ ת יד .ָלֶכם ִתְהֶייָנה ִמְקָלט ָערֵּ ֶבר ִתְתנּו ֶהָעִרים, ְשֹלש אֵּ עֵּ ן מֵּ ת ַלַיְרדֵּ  ְשֹלש ְואֵּ
ֶאֶרץ ִתְתנּו ֶהָעִרים ָנַען בְּ י :כְּ י טו .ִתְהֶייָנה ִמְקָלט ָערֵּ ל ִלְבנֵּ ר ִיְשָראֵּ ש ִתְהֶייָנה ְבתֹוָכם ְוַלתֹוָשב ְוַלגֵּ -שֵּ
ֶלה, ֶהָעִרים ה-ָכל ,ָשָמה ָלנּוס-ְלִמְקָלט ָהאֵּ ַח ִבְכִלי ַבְרֶזל -ְוִאם1 טז  .ִבְשָגָגה ֶנֶפש-ַמכֵּ ִהָכהּו ַוָיֹמת, ֹרצֵּ
ַח.  הּוא: ַח הּוא:-ַוָיֹמתָימּות ָבּה ִהָכהּו, -ְבֶאֶבן ָיד ֲאֶשר ִאםוְ  יז  מֹות יּוַמת, ָהֹרצֵּ ַח.  ֹרצֵּ   מֹות יּוַמת, ָהֹרצֵּ

ץ ִבְכִלי אוֹ  יח ַח הּוא:-ָימּות בֹו ִהָכהּו, ַוָיֹמת-ָיד ֲאֶשר-עֵּ ַח.יּוַמתמֹות   ֹרצֵּ ל יט  , ָהֹרצֵּ ַהָדם, הּוא ָיִמית  ֹגאֵּ
ַח:-ֶאת ֶפנּו, אוֹ -ְוִאם כ  בֹו, הּוא ְיִמֶתנּו.-ְבִפְגעוֹ   ָהֹרצֵּ  אוֹ  כא  ִהְשִליְך ָעָליו ִבְצִדָיה, ַוָיֹמת.-ְבִשְנָאה, ֶיְהדֳּ

יָבה ִהָכהּו ְבָידֹו ַוָיֹמת ַח  ַהַמֶכהיּוַמת -מֹות-ְבאֵּ ל ַהָדם ָיִמית ֶאת  הּוא:ֹרצֵּ חַ -ֹגאֵּ -ְוִאם כב .בוֹ -ְבִפְגעוֹ -ָהֹרצֵּ
יָבה, ֲהָדפֹו, אוֹ -ְבֶפַתע ְבֹלא ָימּות ָבּה, ְבֹלא -ֲאֶשרֶאֶבן -ְבָכל אוֹ  כג  ְכִלי, ְבֹלא ְצִדָיה.-ָכל ָעָליוִהְשִליְך -אֵּ

ל ָעָליו, ַוָיֹמת ש ָרָעתֹו.-ֹלאְוהּוא -ְראֹות, ַוַיפֵּ ב לֹו, ְוֹלא ְמַבקֵּ ָדה, ְוָשְפטּו כד  אֹויֵּ ל ָהעֵּ ין ֹגאֵּ ין ַהַמֶכה, ּובֵּ , בֵּ
ֶלה.-ַהָדם ָדה ֶאת ְוִהִצילּו כה  ַעל ַהִמְשָפִטים, ָהאֵּ ל ַהָד -ָהעֵּ ַח, ִמַיד ֹגאֵּ ִשיבּום, ָהֹרצֵּ ָדה, ֶאל ְוהֵּ ִעיר -ֹאתֹו ָהעֵּ

ן ַהָגֹדל, ֲאֶשר-, ַעדָבּהָנס ָשָמה; ְוָיַשב -ִמְקָלטֹו ֲאֶשר ָיֹצא -ְוִאם כו  ָמַשח ֹאתֹו, ְבֶשֶמן ַהֹקֶדש.-מֹות ַהֹכהֵּ
ַח, ֶאת א, ָהֹרצֵּ צֵּ ל ַהָדם, ֹאתוֹ  ּוָמָצא כז  ָינּוס ָשָמה. ֲאֶשרְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו, -יֵּ , ִלְגבּול ִעיר ִמחּוץ, ֹגאֵּ

ל ַהָדם, ֶאת  ִמְקָלטֹו: חַ -ְוָרַצח ֹגאֵּ ין לֹו, -ָהֹרצֵּ ב, ַעד ִכי כח  .ָדםאֵּ שֵּ ן -ְבִעיר ִמְקָלטֹו יֵּ ; ַהָגֹדלמֹות ַהֹכהֵּ
ן ַהָגֹדל י מֹות, ַהֹכהֵּ ַח ֶאל-ְוַאֲחרֵּ ֶלה ְוָהיּו כט  .ֲאֻחָזתוֹ ֶאֶרץ -ָישּוב ָהֹרצֵּ יֶכםָלֶכם ְלֻחַקת ִמְשָפט  אֵּ ְבֹכל  ְלֹדֹרתֵּ

יֶכם. ה-ָכל ל מֹוְשֹבתֵּ ִדים ִיְרַצח ֶאת-ֶנֶפש-ַמכֵּ ד ֶאָחד ֹלא-ְלִפי עֵּ ַח; ְועֵּ ִתְקחּו -ְוֹלא לא ָלמּות. ְבֶנֶפשַיֲעֶנה -ָהֹרצֵּ
ַח,  ִעיר ִמְקָלטֹו, -ִתְקחּו ֹכֶפר, ָלנּוס ֶאל-ְוֹלא לבמֹות, יּוָמת. -ִכי  הּוא ָרָשע ָלמּות:-ֲאֶשרֹכֶפר ְלֶנֶפש ֹרצֵּ

ן.-ַעדָלשּוב ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ,  ַאֶתם ָבּה, ִכי ַהָדם, הּוא ַיֲחִניף  ֲאֶשרָהָאֶרץ, -ַתֲחִניפּו ֶאת-ְוֹלא לג  מֹות ַהֹכהֵּ
א ֶאת ְוֹלא לד  ְפכֹו.ִאם ְבַדם שֹ -ָבּה, ִכי-ְיֻכַפר, ַלָדם ֲאֶשר ֻשַפְך-ֹלאָהָאֶרץ; ְוָלָאֶרץ -ֶאת ֲאֶשר  ָהָאֶרץ-ְתַטמֵּ

ן ְבתֹוָכּה: ִכי, ֲאִני ה-ָבּהַאֶתם ֹיְשִבים  ן ְבתֹוְך -'ֲאֶשר ֲאִני ֹשכֵּ יֹשכֵּ ל ְבנֵּ   .ִיְשָראֵּ

                                              מקלטערי  -פרק יט דברים

ן ְלָך ֶאת ֹלֶהיָך-א   'ַהגֹוִים ֲאֶשר ה-ֶאתֹלֶהיָך -א   'ַיְכִרית ה-ִכי א יֶהם -ֹנתֵּ ַאְרָצם; ִויִרְשָתם ְוָיַשְבָת ְבָערֵּ
יֶהם ן ְלָך ְלִרְשָתּה.-א   'הֲאֶשר -ַאְרְצָך ְבתֹוְך ָעִרים ַתְבִדיל ָלְך: ָשלֹוש ב .ּוְבָבתֵּ ְלָך,  ָתִכין ג ֹלֶהיָך ֹנתֵּ

ל ', ֲאֶשר ַיְנִחיְלָך הַאְרְצָךְגבּול -ַהֶדֶרְך, ְוִשַלְשָת ֶאת ַח.-ָכלֶֹהיָך; ְוָהָיה, ָלנּוס ָשָמה -א  ְדַבר  ְוֶזה ד  ֹרצֵּ
ַח, ֲאֶשר הּו ִבְבִלי-ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת  ָוָחי: ָשָמהָינּוס -ָהֹרצֵּ עֵּ  ה  ְלֹשם.ִש  ִמְתֹמלשֹנֵּא לֹו -ַדַעת, ְוהּוא ֹלא-רֵּ

הּו ַבַיַער, -ָיֹבא ֶאת ַוֲאֶשר עֵּ ץ, ְוָנַשל ַהַבְרֶזל  ַלְחֹטברֵּ ִצים, ְוִנְדָחה ָידֹו ַבַגְרֶזן ִלְכֹרת ָהעֵּ ץ -ִמןעֵּ ָהעֵּ
ת:-ּוָמָצא ֶאת הּו ָומֵּ עֵּ ֶלה-ֶהָעִריםַאַחת -הּוא, ָינּוס ֶאל  רֵּ ל ַהָדם -ֶפן ו  ָוָחי.-ָהאֵּ יִיְרֹדף ֹגאֵּ  ַאֲחרֵּ

ַח, ִכיהָ  ין ִמְשַפט ְוִהָכהּוִיְרֶבה ַהֶדֶרְך, -יֵַּחם ְלָבבֹו, ְוִהִשיגֹו ִכי-ֹרצֵּ ָמֶות, ִכי ֹלא שֹנֵּא הּוא -ָנֶפש; ְולֹו, אֵּ
ן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך, -ַעל ז  ִשְלשֹום. ִמְתמֹוללֹו,  -א   'הַיְרִחיב -ְוִאם ח  ָשֹלש ָעִרים, ַתְבִדיל ָלְך.  :לֵּאֹמרכֵּ

ת ַלֲאֹבֶתיָך.-ָכל-ֶאתְגֻבְלָך, ַכֲאֶשר ִנְשַבע, ַלֲאֹבֶתיָך; ְוָנַתן ְלָך -ֹלֶהיָך, ֶאת -ִכי ט  ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ִדֶבר ָלתֵּ
ֹלֶהיָך ְוָלֶלֶכת -א   'ה-, ְלַאֲהָבה ֶאתַהיֹוםַהִמְצָוה ַהֹזאת ַלֲעשָֹתּה, ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך -ָכל-ִתְשֹמר ֶאת
ֶלה. -ַהָיִמים-ָכלִבְדָרָכיו,  ְך, ָדם ָנִקי, ְבֶקֶרב  ְוֹלא יְוָיַסְפָת ְלָך עֹוד ָשֹלש ָעִרים, ַעל ַהָשֹלש ָהאֵּ ִיָשפֵּ

ן ְלָך ַנֲחָלה; ְוָהָיה ָעֶליָך, ָדִמים.-א   'הַאְרְצָך, ֲאֶשר  ִיְהֶיה ִאיש -יְוכִ  יא                        ֹלֶהיָך ֹנתֵּ
הּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו  עֵּ ת; ְוָנס ֶאל ְוִהָכהּושֹנֵּא ְלרֵּ ל.-ֶנֶפש ָומֵּ ִזְקנֵּי  ְוָשְלחּו יב        ַאַחת ֶהָעִרים ָהאֵּ

ל ַהָדם ְוָנְתנּוִעירֹו ְוָלְקחּו ֹאתֹו ִמָשם;  ת.-ֹאתֹו ְבַיד ֹגאֵּ יְנָך ָעָליו; ּובִ -ֹלא יג  ָומֵּ ַהָנִקי -ַעְרָת ַדםָתחֹוס עֵּ
ל ְוטֹוב    .ָלְךִמִיְשָראֵּ

דיני 
-הערים
גודלם, 
תפקידם 
 ושימושם

 עיר

 מגרש לגידולים

 גוף שני

 גוף שלישי

 הפרק מבנה א: עמוד 



 

Parashat Masei 

It is true that the Tribe of Levi did not receive a portion in the Land of Israel 

together with the other tribes, but they were not left hanging in the air. In fact, 

they received 48 cities together with an area around each city that was to be 

used for planting, livestock and so forth. 

Of those 48 cities, six were Cities of Refuge, but it should be noted that the 

Sages understood, based on the biblical passages, that the other 42 cities also 

served as havens for the accidental murderer who needed the protection of a 

City of Refuge. They explain that while the six specified cities protect the 

murderer under all circumstances, the other 42 only protect him if he came 

specifically seeking refuge. 

The point of giving these cities to the Levites is to emphasize that their important 

work in the Temple notwithstanding, they deserve a foothold amongst the people 

where they can serve as spiritual role models and teachers to all members of 

society – even the murderers – teaching them to recognize the value of life. 

 

  

 


