ב"ה .אלול תש"ף  /סידרת שיעורים בית חבד כפר סבא  /בעריכת הרב יחזקאל סופר שליט"א

שלשת ערי המקלט הנוספות לימות המשיח
הקשר של 'אלול' ל'ערי מקלט'
ר"ת" :אינה לידו ושמתי לך'

שיחת הרבי המיוחדת על זה
בתקופתנו ערב 'ימות המשיח':
"להוי' ויאמרו לאמר אשירה"
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התמיהות על ראיה זו:
 .1מאי שנא ב'בן סורר ומורה' או 'עיר הנדחת' שלא היו
ולא נבראו? האם ציוויים אלו הם 'לתוהו'?
 .2הלא בפסוק נאמר "ואם ירחיב" [אז "ויספת"] משמע
שאין כאן וודאות שכן יהיה! [וזה אינו מג' מקומות
בתורה ש'אם' הוא חובה]

 .3גם אם נוכיח ש'אם' זה הוא 'וודאי' – מי יימר שההרחבה
תהיה ע"י מלך המשיח? אולי סתם מלך?..
ועל ראשון ראשון:
א .הללו עונשם הכבד מועיל ל'הרתעה' כדי
שלא יהיה ! משא"כ בערי מקלט מאי תועלת?
ב .עיין ברש"י עה"פ:

ואם ירחיב  -כאשר נשבע לתת לך ארץ קיני
וקנזי וקדמוני:

[מדוע אינו נמנה אם ג' 'אם' שהן 'חובה'?]

הרמב"ם משתמש בציווי זה
בתור 'הראיה השלישית' בתורת משה על 'ביאת-משיח':

ג .דין גואל הדם תקף רק בזמן סנהדרין ו'עד מות
הכהן הגדול' המשרת במקדש – שני תנאים
שיתקיימו רק על ידי מלך המשיח !

(ב) אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה'
אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו'
ומעולם לא היה דבר זה ולא צוה הקב"ה
לתוהו ...

והשאלה הגדולה:
וכי בימות המשיח עדיין יהיו רוצחים ונרצחים?
עד כדי שיזדקקו לעוד שלשה ערי מקלט נוספות?

רמב"ם יד החזקה  -הלכות מלכים פרק יא

בנגלה:
נועדו לאלו שרצחו נפש לפני בא המשיח
ולכשיבנה המקדש יזדקקו לכפרה
[אבל זו תועלת זמנית]

ההבדל-התכליתי בפנימיות-התורה

בין  6ערי המקלט ובין השלשה הנוספות:
מקלט ברוחניות :לימוד התורה
ששת ערים = ששה סדרי משנה
עוסקים בבירור בין טוב ורע
ומהווים תיקון למי שכבר הרג נשמתו
[(תיקון בדיעבד)
שלשת הערים דלעתיד לבא
כנגד 'קיני קניזי וקדמוני
הם כנגד חב"ד – תורת ההתבוננות
בפנימיות האלוקות בתורת החסידות
תועלתה :שלא יעלה על הדעת לחטוא]
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ומצוה זו משלימה את כל התרי"ג:

ֲׂשתּה"
" ִכי ִת ְׁש ֹמר ֶׁאת ָכל ַה ִמ ְצוָה ַהזֹ את ַּלע ָ

