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are afforded protection from the possibility of
facing extra-judicial revenge for their careless act
of killing, or, in essence, their punishment is exile.
The killer is to remain in the city of refuge until the
death of the currently serving Kohen HaGadol.
The tribe of Levi were to be the permanent
residents of such cities. Again, this is likely in
order that the local Levite leadership could provide
spiritual guidance and therapy to the offending
party and hopefully remediate them for their
eventual reentry into society. In Sefer Yehoshua,
it describes the allocation of the Levite cities and
the cities of refuge, both by the particular cities
contributed by each tribe and who amongst the
Levite family would reside in those cities.9
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Parshat Maasei enjoins Bnei Yisrael to allocate
forty-two cities to the tribe of Levi to settle in since
they would not be awarded an inheritance in the
land.1 The cities would be allocated on a pro rata
basis, with those tribes that had larger populations
and land apportionments contributing more cities
and the smaller tribes allotting a smaller number of
cities.2
Levi’s “inheritance” was to be their
portions in the sacrifices and tithes or as the verse
allegorically explains, “God is their inheritance.”3
Since the tribe of Levi were the teachers and
purveyors of Torah,4 God’s emissaries,5 they were
dispersed amongst the other tribes in order to
provide local spiritual leadership throughout the
nation.
That local presence would be
reinvigorated when they took their turn serving in
the central place of worship, the Mishkan or the
Mikdash, and that inspiration would then be
infused into the local population upon their return.

In this week’s Parsha, the Torah specifies the
general location of the cities of refuge. “The cities
which you shall give shall be for you six cities of
refuge. Three cities shall be designated beyond
the Jordan, and the other three shall be
designated in the land of Canaan: they shall serve
as cities of refuge.”10
Later on in Parshat
Etchanan, Moshe dedicates the three cities that
were to be Arei Miklat on the eastern side of the
Jordan River. “Then Moses set aside three cities
on the east side of the Jordan; to which a killer
might escape, one who kills his neighbor
unintentionally, and did not previously hate him.
He shall flee to one of these cities and live: Betzer
in the wilderness, in the plain country, belonging to
the tribe of Reuven; and Ramot in Gilad, belonging
to the tribe of Gad; and Golan in Bashan,
belonging to the tribe of Menashe.”11 The list of
the remaining three cities of refuge that are to be
allocated in Eretz Cana’an is completed in Sefer
Yehoshua. “So they set aside Kedesh, in the Galil,
in the hill country of Naphtali; Sh’chem in the hill

In addition to the forty-two Levite cities, the Torah
also indicates that the tribe of Levi was granted
another six cities.1 Though, these six cities had a
different purpose than solely housing the Levites;
they were to be “cities of refuge ()עָ ֵ ֣רי ּמִ קְ ֔ ָלט.” The
Torah goes on to explain that there is a difference
between murder and manslaughter. Someone
who intentionally kills, murders, is subject to a
death penalty.6 God’s presence will not tolerate
any alternative outcome other than the murderer
being brought to justice.7 On the other hand,
unintentional killing, manslaughter, requires the
perpetrator to run to a city of refuge in order to
protect oneself from a familial avenger ()ּג ֵ ֹ֣אל הַ ֔ ָּדם.8
As long as one remains in the city of refuge, they
ֵיהם
֣ ֶ ו ֵ ְ֣את ֶהֽעָ ִ ֗רים אֲ ֶ ׁ֤שר ּתִ ּתְ נּו֙ ַל ְלו ִ ִּ֔ים ֚אֵ ת ׁשֵ ׁש־עָ ֵ ֣רי הַ ּמִ קְ ֔ ָלט אֲ ֶ ׁ֣שר ּתִ ּתְ נ֔ ּו ל ָֻנ֥ס ָ ׁ֖שּמָ ה הָ ר ֵ ֹ֑צחַ ו ַעֲ ל
ַארּב ִ ָ֥עים ּוׁשְ מ ֶֹנ֖ה ִ ֑עיר אֶ ְת ֶ ֖הן ו ְאֶ ת־
ְ  ּכָל־הֶ עָ ִ ֗רים אֲ ֶ ׁ֤שר ִּתּתְ נּו֙ ַל ְלו ִ ִּ֔ים:ַארּב ִ ָ֥עים ּוׁשְ ַ ּ֖תי ִם ִעֽיר
ְ ּתִ ּתְ נ֔ ּו
(ז-ו, )במדבר לה:יהֽן
ֶ ֵמִ ג ְְרׁש
ו ְֶהֽעָ ִ ֗רים אֲ ֶ ׁ֤שר ִּתּתְ נּו֙ מֵ אֲ חֻ ַּז֣ת ְּבנֵי־י ִׂשְ ָראֵ֔ ל מֵ ֵ ֤את הָ ַר ֙ב ּתַ ְר ּ֔בּו ּומֵ ֵ ֥את הַ מְ ַ ֖עט ּתַ מְ ִ ֑עיטּו אִ֗ יׁש ּכ ִ ְ֤פי
(ח, )במדבר לה:נַחֲ לָת ֹ֙ו אֲ ֶ ׁ֣שר יִנְחָ֔ לּו י ֵ ִּ֥תן מֵ עָ ָ ֖ריו ַל ְלוִּיִ ֽם
ְתֹוכם אֲ ִנ֤י חֶ לְקְ ָ֙ך וְנַחֲ ָ ֣לתְ ָך֔ ּב ְ֖תֹוְך
֙ ְַאר ָצ
ְ ו ַ ּ֨י ֹאמֶ ר י ְק ָֹ֜וק ֶאֽל־ַאהֲ ֗ר ֹן ּב
֑ ָ ם ֹ֣לא תִ נְחָ֔ ל ו ְחֵ֕ לֶק ֹלא־י ִהְ ֶי֥ה לְָך֖ ּב
ָל־ׁשבֶט ֵל ִו֛י ֵ ֥חלֶק וְנ ַחֲ ָ ֖לה עִ ם־י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל
֧ ֵ כ( \\ ֹלֽא־ ִ֠יהְ י ֶה לַּכ ֹהֲ ִ֨נים הַ ְלו ִ ִּ֜ים ּכ, )במדבר יח:ּבְנֵ ֥י י ִׂשְ ָר ֵאֽל
֖  וְנַחֲ ָ ֥לה ֹלא־ ִי ֽהְ י:אִ ֵ ּׁ֧שי י ְק ֹ ָו֛ק וְנַחֲ ל ָ֖תֹו י ֹא ֵכלּֽון
:ֶה־ּלֹו ּב ֶ ְ֣ק ֶרב אֶ ָ ֑חיו י ְקֹו ָק֙ ֣הּוא נַחֲ ל ָ֔תֹו ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר ּדִ ּבֶר־לֹֽו
(ב-א,)דברים יח
(י, )דברים לג:ְתֹורתְ ָך֖ ְלי ִׂשְ ָר ֵ ֑אל י ִ ָׂ֤שימּו קְ טֹו ָרה֙ ּבְאַ ּפֶ֔ ָך וְכ ִ ָ֖ליל ַעֽל־מִ ְזּב ְֶחָֽך
ָ יֹורּו מִ ׁשְ ּפָ ֶט֙י ָ֙ך ְלי ַעֲ ֔ק ֹב ו
֤
 וַי ַ ְ֤צו מ ֹׁשֶ ה֙ אֶ ת־:ל־ספֶ ר ַ ֖עד ּתֻ ָּמֽם
֑ ֵ ַּתֹורה־הַ ּ֖ז ֹאת ע
ֽ ָ ַ\\ וַי ִ ְ֣הי׀ ְּככ ַּ֣לֹות מ ֹׁשֶ֗ ה ִלכ ְּ֛ת ֹב אֶ ת־ּדִ ב ֵ ְ֥רי ה
ָ ַ ל ָ֗ק ֹחַ ֵ ֣את ֵ ֤ספֶ ר ה:ֵאמ ֹר
ּתֹורה֙ הַ ֶּ֔זה ו ְׂשַ מְ ֶ ּ֣תם א ֹ֔תֹו מִ ַ ּ֛צד אֲ ֥רֹון
ֽ הַ ְלו ִ ִּ֔ים ֥נ ֹׂשְ ֵ ֛אי אֲ ֥רֹון ּב ְִרית־י ְק ָֹ֖וק ל
(כו-כד, )דברים לא:ָה־ׁשם ּבְָך֖ ל ְֵעֽד
֥ ָ ְהי
ֽ ָ יכם ו
֑ ֶ ֵּב ְִרית־י ְק ָֹ֖וק אֱ ֹלק
 )דברים:ָחר י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֹל ֶ ֖קיָך מִ ּכָל־ׁשְ ב ֶ ָ֑טיָך לַעֲ ֨מ ֹד לְׁשָ ֵ ֧רת ּבְׁשֵ ם־י ְק ָֹו֛ק ֥הּוא ּוב ָָנ֖יו ּכָל־הַ ּיָ ִמֽים
֛ ַ ִ ּ֣כי ֗בֹו ּב
(ה,יח
 ו ְאִ֡ ם ּב ֶ ְ֣אבֶן י ָ ֩ד אֲ ׁשֶ ר־י ָ֨מּות ָ ּ֥בּה: ַיּומת הָ ר ֵֹצֽח
֖ ַ ו ְאִ ם־ ִּב ְכ ִ֨לי ב ְַר ֶז֧ל׀ הִ ָ ּ֛כהּו וַּי ָ֖מ ֹת ר ֵ ֹ֣צחַ ֑הּוא ֥מֹות
ח
ֽ ַ  ֡אֹו ִּבכ ִ ְ֣לי ֵעֽץ־י ָ ֩ד אֲ ׁשֶ ר־י ָ֨מּות ּ֥בֹו הִ ָ ּ֛כהּו וַּי ָ֖מ ֹת ר ֵ ֹ֣צ: ַיּומת הָ ר ֵֹצֽח
֖ ַ ח ֑הּוא ֥מֹות
ֽ ַ הִ ָ ּ֛כהּו וַּי ָ֖מ ֹת ר ֵ ֹ֣צ
 ו ְאִ ם־ּבְׂשִ נ ָ ְ֖אה: ּג ֵ ֹ֣אל הַ ֔ ָּדם ֥הּוא י ִ ָ֖מית אֶ ת־הָ ר ֵ ֹ֑צחַ ּבְפִ גְעֹו ֖בֹו ֥הּוא י ְמִ ֶתּֽנּו: ַיּומת הָ ר ֵֹצֽח
֖ ַ ֑הּוא ֥מֹות
ח
ֽ ַ ֹות־יּומת הַ ּמַ ֶ ּ֖כה ר ֵ ֹ֣צ
ַ֥
ֽ ֣אֹו בְאֵ י ֞ ָבה הִ ָ ּ֤כהּו ְבי ָד ֹ֙ו וַּי ָ֔מ ֹת מ:י ֶהְ ּדָ ֶ ֑פּנּו אֽ ֹו־הִ ׁשְ ִ ֥ליְך עָ ָ ֛ליו ִּבצְדִ ָּ֖יה וַּי ָֽמ ֹת
(כא-טז, )במדבר לה:֑הּוא ּג ֵ ֹ֣אל הַ ֗ ָּדם י ִ ָ֛מית אֶ ת־הָ ר ֵ ֹ֖צחַ ּבְפִ גְעֹו־ בֹֽו
 ּכָל־מַ֨ ּכֵה־ ֶ֔נפֶ ׁש ל ִ ְ֣פי עֵ ֔ ִדים י ְִר ַ ֖צח:יכם ּב ְ֖כ ֹל מֹוׁשְ ב ֹתֵ ֶיכֽם
֑ ֶ ֵו ְהָ י֨ ּו ֵ ֧אּלֶה ל ֶ ָ֛כם לְחֻ ַ ּ֥קת מִ ׁשְ ָ ּ֖פט לְד ֹר ֹת
ִ  וְֹל:אֶ ת־הָ ר ֵ ֹ֑צחַ ו ֵ ְ֣עד אֶ חָ֔ ד ֹלא־י ַעֲ ֶנ֥ה ב ְֶנ֖פֶ ׁש לָמֽ ּות
ר־הּוא ָר ָ ׁ֖שע
֥ ֶֽא־תקְ ֥חּו ֙כ ֹפֶ ֙ר ל ְֶנ֣פֶ ׁש ר ֹ ֵ֔צחַ אֲ ׁש
ד־מֹות
֖ ַָׁשבֶת ּבָאָ֔ ֶרץ ע
ָ ִי־מֹות
֖ ל ָ֑מּות ּכ
֣ ֶ ל־עיר מִ קְ ל ָ֑טֹו לָׁשּו ֙ב ל
֣ ִ ֶ ו ְֹלא־תִ קְ ֣חּו ֔כ ֹפֶ ר לָנ֖ ּוס א:יּומֽת
ם ָּ֔בּה ִ ּ֣כי הַ ֔ ָּדם ֥הּוא י ַחֲ ִנ֖יף אֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ וְל ָ ָ֣א ֶרץ ֹלֽא־
֙  ו ְֹלא־תַ חֲ נִ ֣יפּו אֶ ת־הָ אָ֗ ֶרץ אֲ ֶ ׁ֤שר אַ ֶּת:הַ ּכ ֵֹהֽן
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ם י ֹׁשְ ִ ֣בים ָּ֔בּה
֙ ֶ ו ְֹ֧לא תְ טַ ֵ ּ֣מא אֶ ת־הָ אָ֗ ֶרץ אֲ ֶ ׁ֤שר אַ ּת:ִי־אם ּב ַ ְ֥דם ׁש ֹפְ כֹֽו
֙ ָיְכֻּפַ֗ ר לַּד
֖ ִ ם אֲ ֶ ׁ֣שר ׁשֻ ּפַ ְך־ ָּ֔בּה ּכ
(לד-כט, )במדבר לה:ְתֹוכּה ֚ ִּכי אֲ נִ ֣י י ְק ָֹ֔וק ׁש ֹ ֵ֕כן ּב ְ֖תֹוְך ּבְנֵ ֥י י ִׂשְ ָר ֵאֽל
֑ ָ אֲ ֶ ׁ֥שר אֲ ִנ֖י ׁש ֵ ֹ֣כן ּב
 ֣אֹו ְבכָל־אֶ֜ בֶן אֲ ׁשֶ ר־י ָ֥מּות:יבה הֲ דָ ֑פֹו אֹו־הִ ׁשְ ִ ֥ליְך עָ ָ ֛ליו ּכָל־ּכ ִ ְ֖לי ּב ְֹ֥לא צְדִ ּיָ ֽה
֖ ָ ֵ ו ְאִ ם־ּב ֶ ְ֥פתַ ע ּבְֹלא־א8
 ו ְָׁשֽפְ טּו֙ ָהֽעֵ ֔ ָדה ֚ ֵּבין הַ ּמַ ֶּ֔כה:ּבָּה֙ ּב ְֹ֣לא ְר ֔אֹות וַּי ֵ ַּ֥פל עָ ָ ֖ליו וַּי ָ֑מ ֹת ו ְהּו ֙א ֹלא־אֹו ֵי֣ב ֔לֹו ו ְֹ֥לא מְ ב ֵ ַּ֖קׁש ָרעָ ֽתֹו
 ו ְהִ ִּ֨צילּו הָ עֵ ֜ ָדה אֶ ת־הָ ר ֹ ֵ֗צחַ מִ ּי ַ֘ד ּג ֵ ֹ֣אל הַ ּדָ ֒ם ו ְהֵ ִ ׁ֤שיבּו א ֹת ֹ֙ו:אּלֶה
ֽ ֵ ָּובין ּג ֵ ֹ֣אל הַ ָ ּ֑דם ַ ֥על הַ ּמִ ׁשְ ּפָ ִ ֖טים ה
ֵ֖
ר־נ֣ס ָ ׁ֑שּמָ ה ו ְ ָיׁ֣שַ ב ָּ֗בּה עַ ד־מֹות֙ הַ ּכ ֵ ֹ֣הן הַ ּג ָ֔ד ֹל אֲ ׁשֶ ר־מָ ַ ׁ֥שח א ֹ֖תֹו
ָ ֶל־עיר מִ קְ ל ָ֖טֹו אֲ ׁש
֥ ִ ֶָהֽעֵ ֔ ָדה א
 ּומָ ָ ֤צא א ֹת ֹ֙ו ּג ֵ ֹ֣אל: ו ְאִ ם־י ָ֥צ ֹא י ֵ ֵ֖צא הָ ר ֵ ֹ֑צחַ אֶ ת־ּגְבּול֙ ִ ֣עיר מִ קְ ל ָ֔טֹו אֲ ֶ ׁ֥שר י ָנ֖ ּוס ָׁשּֽמָ ה:ְׁשמֶ ן הַ ּֽק ֹדֶ ׁש
֥ ֶ ּב
 ִ ּ֣כי ב ִ ְ֤עיר מִ קְ לָט ֹ֙ו י ֵׁשֵ֔ ב:ת־הר ֹ ֵ֔צחַ ֵ ֥אין ֖לֹו ָּדֽם
֙ ָהַ ֔ ָּדם מִ ֕חּוץ ִלג ְ֖בּול ִ ֣עיר מִ קְ ל ָ֑טֹו ו ְָר ֞ ַצח ּג ֵ ֹ֤אל הַ ּד
ָ֣
ֶם א
 )במדבר:ל־א ֶרץ אֲ חֻ ּזָתֽ ֹו
֙ ד־מֹות הַ ּכ ֵ ֹ֣הן הַ ּג ָ֑ד ֹל ו ְַאחֲ ֵ ֥רי מֹו
֖ ַע
֖ ֶ ֶת הַ ּכ ֵ ֹ֣הן הַ ּג ָ֔ד ֹל י ָׁשּוב֙ הָ ר ֹ ֵ֔צחַ א
ֵהם ִ ּ֥כי אַ ֶ ּ֛תם
֑ ֶ  ּדַ ֵּב ֙ר אֶ ל־ּב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ו ְָאמַ ְר ָ ּ֖ת אֲ ל:ֵאמ ֹר
ֽ בח( \\ וַי ְדַ ֵ ּ֥בר י ְק ָֹ֖וק אֶ ל־מ ֶ ֹׁ֥שה ּל-כב,לה
֙ יתם ָל ֶכ
ׁ֙שּ֙מָ ה
ָ ם עָ ִ ֔רים עָ ֵ ֥רי מִ קְ ָ ֖לט ּתִ הְ ֶי֣ינָה ל ֶ ָ֑כם ו ְָנ֥ס
֤ ֶ  ו ְהִ קְ ִר:עֹב ִ ְ֥רים אֶ ת־הַ ּי ְַר ֵ ּ֖דן ַ ֥א ְרצָה ּכְנָ ֽעַ ן
ת הָ ר ֹ ֵ֔צחַ עַ ד־עָ מְ ֛דֹו לִפְ נֵ ֥י
֙  ו ְהָ י֨ ּו ל ֶ ָ֧כם הֶ עָ ִ ֛רים לְמִ קְ ָ ֖לט מִ ּג ֵ ֹ֑אל ו ְֹ֤לא י ָמּו:ֵה־נ֖פֶ ׁש ּבִׁשְ גָגָ ֽה
ֶ ר ֹ ֵ֔צחַ מַ ּכ
יב( \\ יהושע פרק כ-ט, )במדבר לה:הָ עֵ ָ ֖דה לַּמִ ׁשְ ָּפֽט
 יהושע פרק כא9
 ֵ ֣את׀ ׁשְ ֹ֣לׁש הֶ עָ ִ ֗רים ִּתּתְ נּו֙ מֵ ֵ ֣עבֶר ַלּי ְַר ֔ ֵּדן: ו ְהֶ עָ ִ ֖רים אֲ ֶ ׁ֣שר ִּת ֵ ּ֑תנּו ׁשֵ ׁש־עָ ֵ ֥רי מִ קְ ָ ֖לט ּתִ הְ ֶי֥ינָה ל ֶָכֽם10
(יד-יג, )במדבר לה:ת ׁשְ ֹ֣לׁש ֶהֽעָ ִ ֔רים ִּתּתְ נ֖ ּו ּב ֶ ְ֣א ֶרץ ּכ ְָנ֑עַ ן עָ ֵ ֥רי מִ קְ ָ ֖לט ּתִ הְ ֶי ֽינָה
֙ ֵו ְא
 ָל ֻ֨נס ׁשָ֜ ּמָ ה רֹו ֵ֗צחַ אֲ ׁשֶ֨ ר י ְִר ַ ֤צח אֶ ת־: ָ ֣אז יַב ִ ְּ֤דיל מ ֹׁשֶ ה֙ ׁשָ ֹ֣לׁש עָ ִ ֔רים ּב ֵ ְ֖עבֶר הַ ּי ְַר ֵ ּ֑דן מִ ז ְְר ָ ֖חה ָׁשֽמֶ ׁש11
ַ ֔ ֵר ֵע֙הּו֙ ִּב ְבל
 אֶ ת־:ַאחת מִ ן־הֶ עָ ִ ֥רים הָ ֵ ֖אל ו ָָחֽי
֛ ַ ִי־דעַ ת ו ְ֛הּוא ֹלא־ׂש ֹנֵ ֥א ֖לֹו מִ ּתְ ֣מ ֹל ׁשִ ל ְׁ֑ש ֹם ו ְ ָ֗נס אֶ ל־
֖ ִֶ ּ֧בצֶר ּבַּמִ דְ ָ ּ֛בר ּב ֶ ְ֥א ֶרץ הַ ּמ
:ָׁשן ַלֽמְ נ ִַּׁשֽי
֤ ת־ר
ָ ֶיׁש ֹר ל ָֽראּוב ִֵנ֑י ו ְא
֖ ָ ת־ּגֹולן ַּבּב
ָ֥
ֶאמ ֹת ַּב ִּגלְעָ ֙ד ַלּג ֔ ִָדי ו ְא
יׁש ֹר מִ ּמַ ֵ ּ֣טה
֖ ִת־ּבצֶר ּבַּמִ דְ ָ ּ֛בר ּבַּמ
֧ ֶ ֶמג( \\ ּומֵ עֵ֜ בֶר ְלי ְַר ֵ ּ֤דן י ְִריח ֹ֙ו מִ ז ָ ְ֔רחָ ה נָתְ נ֞ ּו א-מא,)דברים ד
ח( \\ להיכן, )יהושע כ:ָׁשן מִ ּמַ ֵ ּ֥טה מְ נ ֶַּׁשֽה
֤ ת־ר
ָ ֶאּובן ו ְא
֖ ָ ת־ּגֹולן ַּבּב
ָ֥
ֶאמ ֹת ַּב ִּגלְעָ ֙ד מִ ּמַ ּטֵ ה־ ָ֔גד ו ְא
֑ ֵ ְר
 את שלש הערים: שנאמר, לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען,גולין? לערי מקלט
 עד שלא נבחרו שלש שבארץ.'תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו
 עד שיהיו, שש ערי מקלט תהיינה: שנאמר,ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות
(:ה גמ' ט, )מכות ב...ששתן קולטות כאחת
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מסעי-פרשת מטות
country of Ephraim, and Kiriat Arba, which is
Chevron, in the hill country of Yehuda.”12
In Parshat Shoftim, it states that these cities
chosen because of their central location and easy
access.13 Chazal specify that there needs to be
clear signage posted on the roads to indicate the
direction to the nearest city of refuge at every
junction.14 In addition, they were to be distributed
in such a manner that it would provide equidistant
access to a city of refuge for the populations from
each region.15 The Gemara also suggests that the
three cities found in Eretz Cana’an were
latitudinally parallel to those that were designated
on the eastern side of the Jordan River.16
This setup only serves to exacerbate the question
that jumps out from the allocation of the cities of
refuge. Why did two and half tribes on the eastern
side of the Jordan River require three Arei Miklat
while the nine and half tribes in Eretz Cana’an
were only designated a similar three cities of
refuge? One could suggest that it has to do with
the size of land apportioned rather than the
magnitude of the population.17 While this might be
true with regards to the north-south expanses
conquered and allocated on both sides of the
Jordan River, which would explain Chazal’s view
that the two sets of three were parallel to each
other, it certainly does not seem correct
concerning the east-west dimensions. Moreover,
it certainly does not account for the population
differences between the two sides of the Jordan
which statistically should have had a greater
impact on the number of people seeking asylum
and therefore demand a commensurate number of
cities of refuge to be allocated.

ַאר ַ ּ֛בע ִ ֥היא חֶ ב ְ֖רֹון
ְ ְהר אֶ פְ ָ ֑רי ִם ו ְאֶ ת־קִ ְר ַי֥ת
֣ ַ ְהר נַפְ ּתָ ִ֔לי ו ְאֶ ת־ׁשְ ֶ ֖כם ּב
֣ ַ ת־קדֶ ׁש ַּב ָּגלִיל֙ ּב
֤ ֶ ֶ וַּיַקְ ֜ ִּדׁשּו א12
(ז, )יהושע כ:ְהר י ְהּו ָדֽה
֥ ַ ּב
 ּתָ ִ ֣כין ל ְָ֘ך הַ ּדֶ ֶר ְ֒ך:ַארצְָך֔ אֲ ׁשֶ ֙ר י ְק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלקֶ֔ יָך נ ֵ ֹ֥תן לְָך֖ ל ְִרׁשְ ָּתּֽה
ְ  ׁשָ ֥לֹוׁש עָ ִ ֖רים ּתַ ב ִ ְּ֣דיל ָ ֑לְך ּב ְ֣תֹוְך13
-ב, )דברים יט: ַֹלהיָך ו ְהָ ָ֕יה לָנ֥ ּוס ָ ׁ֖שּמָ ה ּכָל־ר ֵֹצֽח
ְ ּת אֶ ת־ּג ְ֣בּול
֙ ָ ְו ְׁשִ ּלַׁש
֑ ֶ ֱַארצְָך֔ אֲ ֶ ׁ֥שר יַנ ְִחֽילְָך֖ י ְק ֹ ָו֣ק א
(ג
(:ה גמ' ט, )מכות ב...' תכין לך הדרך ושלשת וגו: שנאמר,ומכוונות להן דרכים מזו לזו... 14
 כדי שיכיר הרוצח, מקלט היה כתוב על פרשת דרכים: ר' אליעזר בן יעקב אומר,\\ תניא
(. עשה לך הכנה לדרך )מכות י, מאי קרא? תכין לך הדרך: אמר רב כהנא.ויפנה לשם
 ומחברון לשכם כמשכם, שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם, שיהו משולשין-  ושלשת15
(: )מכות ט. ומשכם לקדש כמקדש לצפון,לקדש
 ומכוונות, וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען, שלש ערים הבדיל משה בעבר הירדן: תנו רבנן16
 שכם בהר אפרים כנגד, חברון ביהודה כנגד בצר במדבר,היו כמין שתי שורות שבכרם
(: )מכות ט. קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן,רמות בגלעד
 כי הם שני מלכי, כי ארץ עבר הירדן היתה גדולה מאד,ועל דרך הפשט נראה בעיני... 17
, ואף כי עמון ומואב טהרו )ס"א נזהרו( בהם,האמורי גדולים שהמקראות מפליגים בהם
 כאשר אתה רואה מלך,ומלכי ארץ כנען מלכי עיירות לכל מושל עיר יקראו לו מלך
 וכן הזכירו חכמים,ירושלם אחד מלך חברון אחד )יהושע יב י( וביניהם מהלך חצי יום
 ויתכן שכן היה המנהג.)שמו"ר לב ב( בין בית אל לעי ארבעת מילין שלזו מלך ולזו מלך
 מכל. או היה לכבוד ארץ ישראל כמדרש רז"ל,בדורות ההם שכל אדון עיר יקרא מלך
 וכן כתוב )שופטים א ז( שבעים מלכים,מקום לא היו מלכי ארצות רק מלכי עיר ועיר
 והנה היתה עבר הירדן.בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני
 והיו אלה השש, ראויה לשלש ערי מקלט ככל ארץ ישראל מן הירדן והלאה,גדולה מאד
(יד, )רמב"ן במדבר לה: והארבעים ושתים למגרשי הלוים לא למקלט,ערים לבדן קולטות
 גלעד: דכתיב, בגלעד שכיחי רוצחים: בארץ ישראל תלת? אמר אביי, בעבר הירדן תלת18
. שהיו עוקבין להרוג נפשות: מאי עקובה מדם? א"ר אלעזר,קרית פועלי און עקובה מדם
(.י-:)מכות ט
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Chazal in the Gemara Makkot were aware of this
discrepancy and therefore pose this very question.
“Why were there three cities designated on the
east bank of the Jordan, where two and a half
tribes resided, and three cities designated in Eretz
Yisrael, where more than nine tribes resided?”18
Abayei responds: “In Gilead, which is located on
the east bank of the Jordan, murderers are
common for it says in Hoshe’a, ‘Gilead is a city of
evildoers; it is covered with footprints ( )עֲ קֻ ָ ּ֖בהof
blood.’19 What is the meaning of: footprints ()עֲ קֻ ָ ּ֖בה
of blood? Rabbi Elazar says: It means that they
would set an ambush ( )עוקביןto kill people.” Rashi
quotes this explanation in this week’s Parsha,20
but the answer is completely incomprehensible.
Cities of refuge are designated for those that killed
unintentionally, but the verse in Hoshe’a is
describing individuals who are committing
premeditated murder!
The Ramban suggests that those that deliberately
murder pretend to have committed their murder
unintentionally and therefore there is a need for
more Arei Miklat to accommodate those imposters
until their true intentions can be discovered.21 He
also notes that based on Chazal’s view that the
Levite cities also functioned as cities of refuge then
the balance is retored since thirty-six of Levites
cities were within Eretz Cana’an and only six were
found on the eastern side of the Jordan River. The
Chizkuni is a similar vein proposes that, based on
Chazal, all killers, intentional or not, at first seek
refuge in an Ir Miklat and then they are called to
trial to determine if they are entitled to the city’s
Therefore, larger numbers of
protection.22
murderers still require additional refuge space to
accommodate them pretrial. Other commentaries,
based on a Midrash Chazal in Parshat Mishpatim,
put forward the following solution. When an
(ח, )הושע ו: ִּגלְעָ֕ ד קִ ְר ַ֖ית ּ֣פ ֹעֲ לֵי ָ ֑או ֶן עֲ קֻ ָ ּ֖בה מִ ָּדֽם19
, אף על פי שבארץ כנען תשעה שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי- ' את שלש הערים וגו20
ח( גלעד, דכתיב )הושע ו,השוה מנין ערי מקלט שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים
(יד, )רש"י במדבר לה:קרית פועלי און עקובה מדם
, ואף על פי שבארץ כנען תשעה המטות וכאן אינם אלא שנים וחצי-  את שלש הערים21
 כי בגלעד נפישי רוצחים דכתיב )הושע ו ח( גלעד קרית,השוה מנין ערי מקלט שלהם
 ואף על פי שאין המקלט אלא.( לשון רש"י מדברי רז"ל )מכות ט ב,פועלי און עקבה מדם
 והוצרך להרבות להם ערי מקלט, היו שופכי דמים במרמה ומראין עצמן כשוגגין,בשוגגין
, ואם כן צוה הקדוש ברוך הוא זה על שם העתיד.לקלוט את כולן שלא נודע מי המזיד
 או שיאמרו שהיה אויר ארץ גלעד מגדלת,(על דרך וקם העם הזה וזנה )דברים לא טז
 כי על דעת רז"ל )מכות י א( הכתוב שאמר )לעיל, ואני תמה.רוצחים מאז היתה לגוי
 והנה היו מהם בארץ, כולם למקלט צוה בהם,פסוק ו( ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר
 והנה היו המקלטים לכל ארץ.כנען ל"ו ערים ובעבר הירדן ו' וכולן קולטות לדעת רז"ל
 גם חשב שבט מנשה בארץ כנען, כי ארבע ערי מקלט יגיעו לשבט,ישראל ביושר והשויה
 שיבדיל, ואולי בערי המועדה ריבה ה' בעבר הירדן לכבוד משה.מפני שרובו שם היה
(יד, )רמב"ן במדבר לה...: אבל בכללן במדה ובמנין היו,הוא חציין
 כאן פירש"י אעפ"י שבארץ כנען. את שלש הערים חסר כאן המעשה ופירש בפ' ואתחנן22
תשעה שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי השוה מנין ערי מקלט שלהם משום דבגלעד
נפישי רוצחים כדכתיב גלעד קרית פועלי און עקובה מדם כלומר אף ההורגים במזיד
גולים לערי מקלט ולפיכך צריכים היו אותם שבגלעד לערי מקלט בשוה לאותה שבארץ
 בראשונה פרש"י בתחלת,כנען כדתנן במכות בראשונה אחד שוגג ואחד מזיד גולה לשם
דינו והיינו דכתיב כאן ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט והכי איתא בסיפרי
הכל מקדימין לערי מקלט ב"ד שולחין ומביאין אותו משם שמי שנתחייב מיתה הרגוהו
(יד, )חזקוני במדבר לה.ומי שלא נתחייב מיתה פטרוהו
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individual murders or causes an unintentional
death without witnesses, they will not face their
respective punishments of death or exile because
of a lack of evidence. God solves this problem by
having the two meet subsequently and having the
party deserving of exile kill unintentionally the
murderer in front of witnesses, thereby ensuring
that each party gets their due. Based on this
calculus, the more murderers, who are likely to act
incognito, then it will result in more unintentional
killings to straighten everything out.23

might have been the cause of why those
individuals or tribes chose to concern themselves
with their flocks rather than the settling of Eretz
Yisrael or it could have been the result of their
choosing to be so distant. Either way, that
disconnection left them more vulnerable to
corrupted attitudes towards the sanctity of life.
Another possibility is to look at the
In this week’s Parsha, Bnei Gad and Bnei Reuven
approach Moshe Rabbeinu with a request to
remain on the eastern side of the Jordan River.26
The Torah relates that the impetus for this petition
was that Bnei Gad and Bnei Reuven were blessed
with an abundance of livestock and the rich
grazing lands conquered from Sichon and Og
were of great appeal and value to them.
Disconcerted by their request, Moshe states
incredulously, “shall your brethren go to battle
while you remain here?” After wandering in the
desert for forty years and the loss of an entire
generation, Bnei Yisrael had finally been released
from the sin of the Meraglim and were on the verge
of entering the Promised Land. Moshe accuses
Bnei Gad and Bnei Reuven of repeating the sin of
their forefathers by fomenting seeds of dissension
amongst Bnei Yisrael to enter the Land of Israel.
Their “refusal” to join the remainder of Bnei Yisrael
in the conquest of Eretz Cana’an would dishearten
and demoralize the rest of the people. It would be
interpreted as a lack of faith in God’s ability to
empower Bnei Yisrael’s conquest of Eretz Yisrael
and cast aspersions on the desirability of the Land
of Israel. In order to mitigate the negativity that
might be construed by their remaining on the
eastern side of the Jordan River, Bnei Gad and
Bnei Reuven present a novel solution to Moshe
Rabbeinu. They propose building fortified cities in
the lands conquered from Sichon and Og to house
their livestock and families. Once their families
and possessions were securely settled, Bnei Gad
and Bnei Reuven would join and lead the
remainder of Bnei Yisrael in the conquest of the
Land of Israel. They commit not to return home
until the remainder of Bnei Yisrael are settled on
the western side of the Jordan River. This would
enhance the morale of the people and dispel any
possible misinterpretation of their motives for

A more compelling solution might be to suggest
that killing of any form is a product of an
environment.24 Murder, at its core, is a disregard
for another person’s life. It is the depreciating of
the Godly image that is found in each individual
and the treating of them similar to animals.25 If life
is sacred, then murder is an inconceivable option
or solution. The fact that murder exists within a
society is a sign that the sanctity of life has been
diminished; the preponderance of murder
demonstrates that society has failed to properly
educate or lost the proper perspective with regards
to the value of the life and the Godliness
embedded in each individual. That cheapening of
life has a broader impact on society or, more
correctly, it is a perspective spawned by a
problematic societal attitude towards the value of
life. A byproduct of that sentiment, by definition,
will also produce unintentional killings ()שוגג. That
is because unintended killing is a result of too little
care for other’s lives. That lack of concern caused
the “killer” to not take the proper precautions to
protect the lives of others and that resulted in an
unintentional death. Had there been a higher
societal premium on life, the person would have
acted in a more cautious manner to avoid any
possibility of causing the death of others. Murder
is symptomatic of a deeper fault line within society
and therefore it will be synonymous with more
unintentional deaths.
The question then is why was Gil’ad, or the
eastern side of the Jordan, more susceptible to
this problem? It could be because of their distance
from the central place of worship which left them
less spiritually connected. That lack of spirituality
 ובפר' שני דמכות מקשה.את שלש הערים מעבר לירדן ואת שלש הערים בארץ כנען
בעבר הירדן תלת ובארץ ישראל תלת ומשני בגלעד שהוא מעבר לירדן שכיחי רוצחים
דכתיב גלעד קרית פועלי און עקובה מדם א"ר אלעזר שהיו עוקבים להרוג נפשות וקשיא
מאי קא משני והא לא מהני ערי מקלט אלא להורגים בשוגג ובגלעד דשכיחי רוצחים
 וי"ל דכיון דשכיחי רוצחים במזיד הקדוש ברוך הוא מביא שם.דקאמר היינו במזיד
רוצחים בשוגג בלא עדים כדי שיהרגו הרוצחים במזיד ויהיו שם עדים ויגלו כדאמרינן
התם בסמוך מרשעים יצא רשע במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש
אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד לזה אין עדים ולזה אין עדים הקדוש ברוך הוא מזמנן
לפונדק אחד זה שהרג מזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל עליו
\\ יד, )דעת זקנים מבעלי תוספות במדבר לה:והורגו ויש שם עדים זה נהרג וזה גולה
(גור אריה בשם אחיו שם \\ שפתי חכמים שם
 אבל נראה לי... :יד,אח"כ ראיתי שיש משהו דומה בגור אריה בסוף דבריו במדבר לה
 דמה, למה יגלה, דאם לא כן, ולכך חייב גלות,כי כל שוגג היה לו להיות נזהר שלא יהרוג
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 ובגלעד נפישי רוצחים. אלא שהיה לו להיות נזהר שלא יהיה חבירו נהרג על ידו,עשה
 שהיה נזהר-  אף הטובים שבהם-  וממילא לא תמצא אף אחד מהם,אותם שהם מזידים
 מכל שכן, כמו שתמצא הרבה מזידין שהורגים במזיד, ולפיכך.שלא יהרוג חבירו בשוגג
 ולפיכך היה צריך. שאין נזהרים שלא יבוא על ידם שפיכות דם,שהיו יותר הרבה שוגגים
, היינו מפני שהמקום גורם, דודאי מה שהיו שם הרבה רוצחים, ועוד:להרבה ערי מקלט
 כי יש בני. לכך היה מוכן לגדל אנשים הורגי שוגג,שהיה מגדלת רוצחים לרצוח אנשים
 יש-  והיה המקום מגדל אנשים שעל ידם יבא שפיכת דם,אדם מוכנים לדבר מה יותר
: ופשוט הוא,במזיד ויש בשוגג
 אַ ְך־ּבָׂשָ֕ ר ְּבנַפְ ׁ֥שֹו:ׂש אֲ ֶ ׁ֣שר הּוא־חַ֔ י ל ֶ ָ֥כם י ִהְ ֶ֖יה לְָאכ ָ ְ֑לה ְּכ ֶי ֶ֣רק עֵ֔ ׂשֶ ב נ ַ ָ֥תּתִ י ל ֶ ָ֖כם אֶ ת־ּכֹֽל
֙ ֶָל־ר֙מ
ֶ  ּכ25
ֵ דָ ֖מֹו ֹ֥לא ת
ָֽאדם מִ ּיַ ֙ד
ָ ֗ ם אֶ דְ ֔ר ֹׁש מִ ַּי֥ד ּכָל־חַ ָּ֖יה אֶ דְ ְר ֶ ׁ֑שּנּו ּומִ ַּי֣ד ָה
֙ ׁש ֹתֵ י ֶכ
ֽ ְ ו ְאַ֨ ְך אֶ ת־ּדִ מְ ֶ ֤כם ְלנַפ:ֹאכֽלּו
ָֽאדם ּדָ ֣מֹו י ִּׁשָ ֵ ֑פְך ּכִי ּב ֶ ְ֣צלֶם אֱ ֹלקִ֔ ים עָ ָ ׂ֖שה
ָ ֔  ׁש ֹפֵ ְ֙ך ַ ּ֣דם ָה:ָֽאדֽם
ָ ת־נ֥פֶ ׁש ָה
֖ ָ ָֽאדם ָּב
ֶ ִֶ ֣איׁש ָאחִ֔ יו אֶ דְ ֖ר ֹׁש א
(ו-ג, )בראשית ח:ָאדֽם
ָ ָאֶ ת־ה
 במדבר פרק לב26
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מסעי-פרשת מטות
requesting to remain on the eastern side of the
Jordan River. Moshe accepts their proposal. In a
national ceremony before Elazar HaKohen and
Yehoshua Bin Nun, the leadership of the next
generation, Moshe has Bnei Gad and Bnei
Reuven publicly commit to lead the armed
conquest of Eretz Cana’an as a necessary
precondition to their taking possession of the lands
of Sichon and Og.
Assuming that they will hold up their end of the
bargain, Moshe Rabbeinu then distributes and
divides the lands of Sichon, king of the Emori, and
Og, king of the Bashan, to the tribes of Reuven and
Gad and half of the tribe of Menashe.
In Sefer Yehoshua, Yehoshua commends the
tribes of Reuven, Gad and half of the tribe of
Menashe for living up to their obligations. “Then
Joshua summoned the Reuvenites, the Gadites,
and the half-tribe of Menashe, and said to them,
‘You have observed all that Moshe the servant of
God commanded you, and you have obeyed me in
everything that I have commanded you. You have
not forsaken your kinsmen through the long years
down to this day, but have faithfully observed the
command of God, your Lord. Now God, your Lord,
has given your kinsmen respite, as He promised
them. Therefore, turn and go to your homes, to
the land of your holdings beyond the Jordan that
Moshe, the servant of God, assigned to you…’”27
For seven long years, Reuven, Gad and half of the
tribe of Menashe are on the front lines of Bnei
Yisrael’s conquest of Eretz Cana’an.28

בס"ד
matter how spiritually inclined an individual is, the
constant exposure to the killing of other people
likely had a psychological impact on the those
involved in the war, especially those on the front
lines.29 That affect was only exacerbated by the
fact that in those days war was conducted by hand
to hand combat, in close proximity to the enemy
which one was killing. The witnessing of and
engaging in bloodshed likely left a scarring impact
on the combatants that might have diminished the
value of life in their eyes. When they returned
home after completing their commitment, they
brought that problematic attitude home with them.
That cheapening of life permeated their culture
and became imbedded in their society and
therefore “in Gilead murderers are common
()בגלעד שכיחי רוצחים.”18 The possible mitigating
factor for the next generation would have been
their exposure to the Divine and a close
relationship with God,29 but being so far away from
the spiritual center possibly left them bereft of that
offsetting countertrend.
Therefore, the next
generation grew up in the shadow of this societal
indifference to life and the problem persisted on
the eastern side of the Jordan River.
Experience with and exposure to evil, justified or
unjustified, wears down the protective layers that
we have and leaves us exposed to those
deleterious influences. We must be keenly aware
of them and do our utmost to rid ourselves of them
in order not to allow them to become embedded in
our personality or become the norms of the fabric
of our society.

While at war for seven years, however justified,
they were engaged in the killing of people. No

Shabbat Shalom

 ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ֔ ם אַ ֶ ּ֣תם ׁשְ מַ ְרּתֶ֔ ם ֚אֵ ת ּכָל־: ֚אָ ז י ִקְ ָ ֣רא י ְהֹוׁשֻ֔ עַ ל ָֽראּוב ִֵנ֖י ו ְ ַלּג ִ ָ֑די וְלַחֲ ִ ֖צי מַ ֵ ּ֥טה מְ נ ֶַּׁשֽה27
ְּתם אֶ ת־
֣ ֶ  ֹלֽא־עֲ ַזב:אֲ ֶ ׁ֣שר צ ִָּו֣ה אֶ ְת ֶ֔כם מ ֶ ֹׁ֖שה ֶ ֣עבֶד י ְק ֹ ָו֑ק ו ַּתִ ׁשְ מְ ֣עּו בְקֹו ִ֔לי ל ְ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־צ ִִּ֖ויתִ י אֶ ְת ֶכֽם
 ו ְעַ ּתָ֗ ה:אֲ חֵ י ֶ֗כם ֚ ֶזה י ִ ָ֣מים ַר ִּ֔בים ַ ֖עד הַ ּי֣ ֹום הַ ֶּז֑ה ּוׁשְ מַ ְרּתֶ֕ ם אֶ ת־מִ ׁשְ מֶ֕ ֶרת מִ ְצ ַ֖ות י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֹלהקֵ ֶיכֽם
ל־א ֶר ֙ץ
ֶ֙ ֶָהם ו ְעַ ּתָ֡ ה ּפְ נּו֩ ּולְכ֨ ּו ָל ֶ֜כם לְָאהֳ לֵי ֶ֗כם א
֙ הֵ ִ֨ניחַ י ְק ֹ ָו֤ק אֱ ֹֽלקֵ י ֶכ
֑ ֶ ם ַלֽאֲ חֵ י ֶ֔כם ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר ּדִ ֶ ּ֣בר ל
(ד-א, )יהושע כב:אֲ חֻ ּזַתְ ֶ֔כם אֲ ֶ ׁ֣שר׀ נ ַ ָ֣תן ָל ֶ֗כם מ ֹׁשֶ ה֙ ֶ ֣עבֶד י ְק ָֹ֔וק ּב ֵ ְ֖עבֶר הַ ּי ְַר ֵּדֽן
ְ֙הֹוׁשעַ ּבִן־נּו ֙ן אֶ ל־הַ ּ֣כ ֹהֲ ִ֔נים ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ֔ ם ׂשְ ֖אּו אֶ ת־אֲ ֣רֹון הַ ּב ִ ְ֑רית ו ְׁשִ ב ָ ְ֣עה כֹֽהֲ ִ֗נים י ִׂשְ אּו
֤ ֻ  וַּיִקְ ָ֞רא י28
 ו ַ ּ֙י ֹאמֶ ֙ר אֶ ל־הָ עָ֔ ם עִ ב ְ֖רּו ו ְ֣ס ֹּבּו אֶ ת־הָ ִ ֑עיר ו ֶ ְ֣החָ ֔לּוץ י ַעֲ ֕ב ֹר:ת יֹו ְב ִ֔לים לִפְ ֵנ֖י אֲ ֥רֹון י ְק ֹ ָו ֽק
֙ ׁשִ ב ָ ְ֤עה ׁשֽ ֹופְ רֹו
ם ׁשִ בְעָ֨ ה ׁשֹופְ ֤רֹות
֩  וַי ְהִ֗ י ּכֶאֱ ֣מ ֹר י ְהֹוׁשֻ עַ֘ אֶ ל־הָ עָ ֒ם ו ְׁשִ ב ָ ְ֣עה הַ ּכ ֹהֲ ִ֡נים נ ֹׂשְ אִ י:לִפְ ֵנ֖י אֲ ֥רֹון י ְק ֹ ָו ֽק
 ו ְהֶ חָ ֣לּוץ ה ֹ ֵ֔לְך:יהֽם
֙ הַ ּיֹֽו ְבלִי
ֶ ם לִפְ ֵנ֣י י ְק ָֹ֔וק עָ בְר֕ ּו ו ְתָ קְ ֖עּו ּבַּׁשֽ ֹופָ ֑רֹות ַו ֽאֲ רֹו ֙ן ּב ִ ְ֣רית י ְק ָֹ֔וק ה ֵ ֹ֖לְך ַאחֲ ֵר
 ו ְאֶ ת־:לִפְ נֵ ֙י הַ ּ֣כ ֹהֲ ִ֔נים ּת ֹקְ ֵ ֖עי הַ ּׁשֽ ֹופָ ֑רֹות ו ְַהֽמְ אַ ּסֵ֗ ף ה ֹ ֵל ְ֙ך ַאחֲ ֵ ֣רי הָ ָאר֔ ֹון הָ ֖לֹוְך ו ְתָ ֥קֹועַ ּבַּׁשֹופָ ֽרֹות
יכם ּדָ ָ ֑בר ֠עַ ד י֣ ֹום
֗ ם ִצ ָּ֨וה י ְהֹוׁשֻ֜ עַ ל
֩ ָהָ ע
֖ ֶ ִֵאמ ֹר ֹ֤לא תָ ִר֙יעּו֙ וְֹלֽא ַתׁשְ ִ ֣מיעּו אֶ ת־קֹו ְל ֶ֔כם ו ְֹלא־י ֵ ֵ֥צא מִ ּפ
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 וַּי ֵ ַּ֤סב אֲ רֹון־י ְקֹו ָק֙ אֶ ת־הָ עִ֔ יר הַ ֵ ּ֖קף ַ ּ֣פעַ ם אֶ ָ ֑חת וַּיָבֹ֙אּו֙ ַהּֽמַ חֲ ֶ֔נה:ֵיכם הָ ִ ֖ריעּו ו ַהֲ ִריע ֶֹתֽם
֛ ֶ ָאמְ ִ ֧רי אֲ ל
֩ ו ְׁשִ ב ָ ְ֣עה הַ ּכ ֹהֲ ִ֡נים נ ֹׂשְ אִ ים:ְהֹוׁשעַ ּב ַּ֑ב ֹקֶ ר וַּיִׂשְ ֥אּו הַ ּכ ֹהֲ ִנ֖ים אֶ ת־אֲ ֥רֹון י ְק ֹ ָו ֽק
֖ ֻ  וַּיַׁשְ ֵ ּ֥כם י:וַּי ִ ָ֖לינּו ַּבּֽמַ חֲ נֶ ֽה
ׁשִ בְעָ֨ ה ׁשֹופְ ר֜ ֹות הַ ּי ֹ ְב ִ֗לים לִפְ נֵ ֙י אֲ ֣רֹון י ְק ָֹ֔וק הֹל ִ ְ֣כים הָ ֔לֹוְך ו ְתָ קְ ֖עּו ּבַּׁשֹופָ ֑רֹות ו ְהֶ חָ לּו ֙ץ ה ֵ ֹ֣לְך
יג( \\ והחלוץ-ו, )יהושע ו:לִפְ נֵיהֶ֔ ם ו ְַהֽמְ אַ ּסֵ֗ ף ה ֹ ֵל ְ֙ך ַאֽחֲ ֵר ֙י אֲ ֣רֹון י ְק ָֹ֔וק הָ ֖לֹוְך ו ְתָ ֥קֹועַ ּבַּׁשֹופָ ֽרֹות
, לפי שהיו גיבורים ומכים בזרוע חזקה,יעבר – בני גד ובני ראובן היו עוברים לפניהם
(ז,כ( )רש"י יהושע ו, וטרף זרוע אף קדקד )דברים לג:כמו שנאמר
֙ וַי ְהִ֨ י עָ ַ ֤לי ּדְ בַר־י ְקֹו ָק:ְׁשם י ְק ֹ ָו֥ק אֱ ֹל ָ ֽקי
֑ ְ ו ַ ּ֥י ֹאמֶ ר ּדָ ִ֖ויד לִׁש29
֖ ֵ ֹלמ ֹה ְּב ִ֕ני אֲ נִ ֙י הָ ָ֣יה עִ ם־ ְל ָב ִ֔בי ִלבְנ֣ ֹות ַּ֔בי ִת ל
ְּת
ָ ת לִׁשְ מִ֔ י ֚ ִּכי ּדָ ִ ֣מים ַר ִּ֔בים ׁשָ ַ ֥פכ
֔ ל
֙ ִ ית ֹלֽא־תִ ב ְֶנ֥ה ַ֙בי
ָ ֵאמ ֹר ָ ּ֤דם לָר ֹ ֙ב ׁשָ פַ֔ כְּתָ ּומִ לְחָ ֥מֹות ּגְד ֹ֖לֹות עָ ִ ׂ֑ש
נֹולד ֗ ָלְך ֤הּוא י ִהְ י ֶה֙ ִ ֣איׁש מְ נּוחָ֔ ה ו ַהֲ נ ִ֥חֹותִ י ֛לֹו מִ ּכָל־אֹוי ָ ְ֖ביו מִ ּסָ ִ ֑ביב ִ ּ֤כי
֣ ָ  הִ ּנֵה־ ֞ ֵבן:ַ ֖א ְרצָה לְפָ נָ ֽי
ֶה־ּלי
֙ ִ  הֽ ּוא־יִב ְֶנ֥ה ַ֙בי:ׁשְ ֹלמ ֹה֙ י ִהְ ֶי֣ה ׁשְ ֔מֹו ו ְׁשָ ֥לֹום ו ֶ ָׁ֛שקֶ ט אֶ ֵ ּ֥תן עַ ל־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ְּבי ָָמֽיו
֣ ִ ת לִׁשְ מִ֔ י ו ְהּוא֙ י ִהְ י
ְַכּותֹו עַ ל־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ע
(י-ז, )דברי הימים א כב:ד־עֹולֽם
֖ ְל ֵ֔בן ו ַאֲ נ
ָ
֛ ִי־לֹו ל ָ ְ֑אב ו ַהֲ ִ֨כינֹותִ֜ י ּכ ֵ ִּ֧סא מַ ל

