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 א" שליטיהודה לנדיר "שיעור מאת הג, מראי מקומות

 ועבר הירדן, ערי המקלט  בענין- .מכות י

 
 :נקודות שנידונו בשיעור זה

גבולה והאם ניתן לקבוע ? היכן הם גבולות הצפון והדרום של ארץ ישראל ועבר הירדן •
פון הארץ חק בין צ שהמר וכמבואר במשנה,י של ארץ ישראל על ידי ערי המקלטהצפונ

 ?חברון ללקדש בהר נפתלי שוה למרחק שבין דרום הארץ
 לפני שכבשו כל הארץ שנתחלקה  למקומםן וגד וחצי שבט מנשהלמה שלח יהושע את ראוב •

 ?לשבטים
היכן יהיו כל . ו ערי מקלט"או ט, ב"י',  יהיו טבספרי נחלקו התנאים אם לעתיד לבוא •

 ?הערים האלו
 ?)המבוארים בפרשת מסעי(ה  ארץ ישראל לגבולותילישראל את כלהאם חילק יהושע  •
  מתחלקת עבר הירדןהאיך היה, ק בעבר הירדןן וגד ומנשה חלאילו לא ביקשו ראוב •

 ?לישראל
 ?י למלך יהודה"למה נתן ירבעם בן יואש מלך ישראל את הארצות שכבש בצפון א •
 ואל ,"לנונותן ' אל הארץ אשר ד"ביקשו ממנו לעבור , כששלח משה שלוחים לסיחון •

 ?שלחו למלך אדוםנ שהשלוחיםכן גם למה לא הזכירו ". מקומי"
 ?כמו ששלחו לסיחון,  מלך הבשן לפני שכבשו את ארצולמה לא שלחו ישראל שלוחים לעוג •
 וצפון ארץ הירדן עבר ו לנו גםהאם ייחלק, לבחלוקת הארץ לעתיד לבוא המוזכר ביחזקא •

 ?ישראל עד נהר פרת
 ? בימי משהעבר הירדןם של ישראל ביכיבושמה הם ארבעת ה •

 
 

 ערי המקלט וגבולות הארץ

1.1 
 :ה מכות טמשנ

 שנאמר את שלש הערים תתנו , לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען, לערי מקלט?להיכן גולין
 .'מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו

1.2 
 ג" מ-א "פסוקים מ' דברים פרק ד

 .ֶׁשה ָׁשלֹׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש ָאז ַיְבִּדיל מֹמא
 ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹום ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן מב

 .ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי
 .ר ָלראּוֵבִני ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹמג

 
 ותרגום יונתן שם

 ַית ְּכָוִתיִרין ְּבַמְדְּבָרא ְּבַאַרע ִמיְׁשָרא ְלֵׁשֶבט ְראּוֵבן ְוַית ָרָמָתא ְבִגְלָעד ְלֵׁשֶבט ָּגד ְוַית ַּדְבָרא ְּבַמְתָנן מג
 .ְלֵׁשֶבט ְמַנֶּׁשה

 
1.3 

 שםמכות גמרא 
נות היו כמין ומכוו,  וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנעןן שלש ערים הבדיל משה בעבר הירדןתנו רבנ

קדש , שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד,  בצר במדברחברון ביהודה כנגד, שתי שורות שבכרם
, חברון לשכםשיהא מדרום לחברון כמ,  שיהו משולשין-ושלשת . בהר נפתלי כנגד גולן בבשן

בארץ ישראל , בעבר הירדן תלת. ומשכם לקדש כמקדש לצפון, ומחברון לשכם כמשכם לקדש
מאי ,  גלעד קרית פועלי און עקובה מדם)'הושע ו( דכתיב ,אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים? תלת

 ,ומאי שנא מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי. ר אלעזר שהיו עוקבין להרוג נפשות"א? עקובה מדם
 וכחכי איש )'הושע ו( דכתיב, אמר אביי בשכם נמי שכיחי רוצחים? ומאי שנא מציעאי דמקרבי

 .'גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה וגו
 



1.4 
 : מכות יגמרא

אל '  וידבר ה)'יהושע כ( דכתיב, בלשון עזה ר חמא בר חנינא מפני מה נאמרה פרשת רוצחים"א
מפני '? נו לכם את ערי המקלט אשר דברתי אליכם וגויהושע לאמר דבר אל בני ישראל לאמר ת

 דבר האיש אדוני )ב"בראשית מ( כדכתיב, אין? דכל דיבור לשון קשה, למימרא. שהן של תורה
תהלים ( וכן הוא אומר,  אין נדברו אלא לשון נחתנדברו )'מלאכי ג( והתניא. הארץ אתנו קשות

 .ידבר לחוד,  דבר לחוד? ידבר עמים תחתינו)ז"מ
 

1.5 
  ו-ג פסוקים א"יהושע פרק י

 ִויהֹוֻׁשַע ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאָליו ַאָּתה ָזַקְנָּתה ָּבאָת ַבָּיִמים ְוָהָאֶרץ ִנְׁשֲאָרה ַהְרֵּבה ְמאֹד א
 .ְלִרְׁשָּתּה

 . זֹאת ָהָאֶרץ ַהִּנְׁשָאֶרת ָּכל ְּגִלילֹות ַהְּפִלְׁשִּתים ְוָכל ַהְּגׁשּוִריב
 ִמן ַהִּׁשיחֹור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ְוַעד ְּגבּול ֶעְקרֹון ָצפֹוָנה ַלְּכַנֲעִני ֵּתָחֵׁשב ֲחֵמֶׁשת ַסְרֵני ְפִלְׁשִּתים ָהַעָּזִתי ג

 .ְוָהַאְׁשּדֹוִדי ָהֶאְׁשְקלֹוִני ַהִּגִּתי ְוָהֶעְקרֹוִני ְוָהַעִּוים
 .ָרה ֲאֶׁשר ַלִּצידִֹנים ַעד ֲאֵפָקה ַעד ְּגבּול ָהֱאמִֹרי ִמֵּתיָמן ָּכל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ּוְמָעד
 . ְוָהָאֶרץ ַהִּגְבִלי ְוָכל ַהְּלָבנֹון ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ִמַּבַעל ָּגד ַּתַחת ַהר ֶחְרמֹון ַעד ְלבֹוא ֲחָמתה
ִריֵׁשם ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרק ַהִּפֶלָה  ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָהר ִמן ַהְּלָבנֹון ַעד ִמְׂשְרפֹת ַמִים ָּכל ִצידִֹנים ָאנִֹכי אֹוו

 .ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַנֲחָלה ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך
 

1.6 
  ז-ב פסוקים א "שם פרק כ

 . ָאז ִיְקָרא ְיהֹוֻׁשַע ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי ְוַלֲחִצי ַמֵּטה ְמַנֶּׁשהא
ר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיקָֹוק ַוִּתְׁשְמעּו ְבקֹוִלי ְלכֹל ֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַאֶּתם ְׁשַמְרֶּתם ֵאת ָּכל ֲאֶׁשב

 .ִצִּויִתי ֶאְתֶכם
 .יֶכםקלֹ- לֹא ֲעַזְבֶּתם ֶאת ֲאֵחיֶכם ֶזה ָיִמים ַרִּבים ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ִמְצַות ְיקָֹוק ֱאג
ַלֲאֵחיֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ְוַעָּתה ְּפנּו ּוְלכּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם ֶאל ֶאֶרץ יֶכם קלֹ- ְוַעָּתה ֵהִניַח ְיקָֹוק ֱאד

 .ֲאֻחַּזְתֶכם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיקָֹוק ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן
ֶבד ְיקָֹוק ְלַאֲהָבה ֶאת  ַרק ִׁשְמרּו ְמאֹד ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה ְוֶאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעה

 .יֶכם ְוָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ּוְלָדְבָקה בֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכםקלֹ-ְיקָֹוק ֱא
 . ַוְיָבְרֵכם ְיהֹוֻׁשַע ַוְיַׁשְּלֵחם ַוֵּיְלכּו ֶאל ָאֳהֵליֶהםו
ָנַתן מֶֹׁשה ַּבָּבָׁשן ּוְלֶחְציֹו ָנַתן ְיהֹוֻׁשַע ִעם ֲאֵחיֶהם מעבר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָיָּמה ְוַגם ִּכי  ְוַלֲחִצי ֵׁשֶבט ַהְמַנֶּׁשה ז

 .ִׁשְּלָחם ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָאֳהֵליֶהם ַוְיָבֲרֵכם
 

 ערי המקלט שעוד לא הופרשו

2.1 
 'הלכה ב' ם הלכות תרומות פרק א"רמב

צות שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא באר
אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו מן , הנקרא כיבוש רבים

ני זה חלק יהושע ומפ,  כדי שינהגו בו כל המצותרץ ישראלהארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא א
 כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ,הפ שלא נכבש" לשבטים אערץ ישראלובית דינו כל א

 .ושבט ויכבוש חלקו
 

2.2 
  ט- ח ופסוקים,  ג-ט פסוקים א "דברים פרק י

יָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרְׁשָּתם ְוָיַׁשְבָּת קלֹ- ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאיָך ֶאתקלֹ- ִּכי ַיְכִרית ְיקָֹוק ֱאא
 .ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם

 .יָך נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּהקלֹ- ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך ְּבתֹוְך ב
 .יָך ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל רֵֹצַחקלֹ-ֶׁשר ַיְנִחיְלָך ְיקָֹוק ֱא ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרְך ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת ְּגבּול ַאְרְצָך ֲאג
יָך ֶאת ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ְוָנַתן ְלָך ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת קלֹ-ק ֱאם ַיְרִחיב ְיקָֹו ְוִאח

 .ַלֲאבֶֹתיָך
יָך ְוָלֶלֶכת קלֹ-ֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק ֱא ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ַלֲעׂשָֹתּה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיט
 .ְדָרָכיו ָּכל ַהָּיִמים ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים ַעל ַהָּׁשלֹׁש ָהֵאֶּלהִּב
 

2.3 
 'ב', א הלכות א"ם הלכות מלכים פרק י"רמב



ובונה המקדש , המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה א
במשיח הראשון שהוא , בשני המשיחים אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא ...,ומקבץ נדחי ישראל

ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני , דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם
דרך כוכב מיעקב , אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד, עשו

 ...,וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, זה דוד
ומעולם ' יך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגולק-א'  אומר אם ירחיב הרי מקלט הואאף בע ב

אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל , ה לתוהו"ולא צוה הקב, לא היה דבר זה
 .הספרים מלאים בדבר זה

 
2.4 

 'ט פסוק ט"ספרי דברים פרק י
 מכאן אתה אומר שלש ערים הפריש ,]'וגו[ויספת לך ] 'וגו[כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה 

ועוד ( השלש ולעתיד לבוא עתידים שלשה על משה בעבר הירדן וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלש
 ועוד שלשה )שלשה על שלשה( שאול אומר אבא , הרי הם תשע ועוד שלשה הרי שנים עשר)שלשה

 .הרי תשעה על השלש הרי שתים עשרה האלה הרי חמשה עשר
 

2.5 
 'סוק חם שם פם דברי"מלבי
 אלהיך את גבולך גבי בשר תאוה' הל כרבי שאמר בספרי על פסוק כי ירחיב "סל שאבא שאול "וי

ובפירוש יחזקאל  , שקאי על גבולי יחזקאל שיהיה לעתיד לבא,ן אחדימפאת קדים עד פאת ים ד
דון ועוד יגבול ויכנס צור וצובצד צפון יתרחב ה, מואב בצד דרוםביארתי שאז יתוסף אדום עמון ו

 הרי בשלשה ,כל הרחבת הגבול יתוספו שלש עריםוב, וכן יתרחב הגבול בצד מזרח, ולשטח גד
 .גבולים תשע ערים

 
2.6 

 ח" כ-ג "ד פסוקים כ"פרק י' מלכים ב
 ִּבְׁשַנת ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֲאַמְצָיהּו ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון כג

 .ַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה
 .ֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק לֹא ָסר ִמָּכל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ֲאֶׁשר ֶהכד
י ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד קלֹ-ֲעָרָבה ִּכְדַבר ְיקָֹוק ֱא הּוא ֵהִׁשיב ֶאת ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ָים ָהכה

 .ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפר
 .ל מֶֹרה ְמאֹד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוֶאֶפס ָעזּוב ְוֵאין עֵֹזר ְלִיְׂשָרֵאל ִּכי ָרָאה ְיקָֹוק ֶאת ֳעִני ִיְׂשָרֵאכו
 . ְולֹא ִדֶּבר ְיקָֹוק ִלְמחֹות ֶאת ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ַוּיֹוִׁשיֵעם ְּבַיד ָיָרְבָעם ֶּבן יֹוָאׁשכז
ֶׁשר ִנְלָחם ַוֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ֶאת ַּדֶּמֶׂשק ְוֶאת ֲחָמת ִליהּוָדה  ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ָיָרְבָעם ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאכח

 .ְּבִיְׂשָרֵאל ֲהלֹא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל
 

2.7 
 .בבא בתרא נוגמרא 

לאפוקי קיני ?  לאפוקי מאי, חייב במעשרה למשה"אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו הקב
 רבי יהודה אומר הר שעיר עמון , ושלמאהתניא רבי מאיר אומר נפתוחא ערבאה. מוניקניזי וקד

 . אסיא ואספמיא רבי שמעון אומר ערדיסקיס,ומואב
 

 לאדוםהשליחות לסיחון ו
 

3.1 
 ז" י-ד "פסוקים י' במדבר פרק כ

ר ָאִחיָך ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה  ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ּכֹה ָאַמיד
 .ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו

 . ַוֵּיְרדּו ֲאבֵֹתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹתינּוטו
 .ְלָאְך ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלָך ַוִּנְצַעק ֶאל ְיקָֹוק ַוִּיְׁשַמע קֵֹלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמטז
 ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצָך לֹא ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך לֹא ִנֶּטה ָיִמין יז

 .ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעבֹר ְּגבּוֶלָך
 

3.2 
 ה" כ-א "א פסוקים כ"פרק כשם 
 . ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֵלאמֹרכא
 . ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך לֹא ִנֶּטה ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ְּבֶדֶרְך ַהֶּמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלָךכב



ן ִסיחֹן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֲעבֹר ִּבְגֻבלֹו ַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת ָּכל ַעּמֹו ַוֵּיֵצא ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה  ְולֹא ָנַתכג
 .ַוָּיבֹא ָיְהָצה ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל

 .ּמֹון ִּכי ַעז ְּגבּול ְּבֵני ַעּמֹון ַוַּיֵּכהּו ִיְׂשָרֵאל ְלִפי ָחֶרב ַוִּייַרׁש ֶאת ַאְרצֹו ֵמַאְרנֹן ַעד ַיּבֹק ַעד ְּבֵני ַעכד
 . ַוִּיַּקח ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָעֵרי ָהֱאמִֹרי ְּבֶחְׁשּבֹון ּוְבָכל ְּבנֶֹתיָהכה

 
3.3 

 ' ל-ו "פסוקים כ' דברים פרק ב
 .חֹון ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאמֹר ָוֶאְׁשַלח ַמְלָאִכים ִמִּמְדַּבר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיכו
 . ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך ֵאֵלְך לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאולכז
 . אֶֹכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי ּוַמִים ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן ִלי ְוָׁשִתיִתי ַרק ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָליכח
ל ר ָעׂשּו ִלי ְּבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ְוַהּמֹוָאִבים ַהּיְֹׁשִבים ְּבָער ַעד ֲאֶׁשר ֶאֱעבֹר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶא ַּכֲאֶׁשכט

 .ינּו נֵֹתן ָלנּוקלֹ-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱא
יָך ֶאת רּוחֹו ְוִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ְלַמַען קלֹ- ְולֹא ָאָבה ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ִּכי ִהְקָׁשה ְיקָֹוק ֱאל

 .ִּתּתֹו ְבָיְדָך ַּכּיֹום ַהֶּזה
 

3.4 
 ט"א פסוק י"שופטים פרק י

ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְׂשָרֵאל ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרְצָך ַעד 
 .ְמקֹוִמי

 
 ארץ הגולן

 
4.1 

 'הלכה ח' ירושלמי ביכורים פרק א
 טובה ורחבה אל  ארץואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל) שמות ג) (מתיבון לרבי יונה והא כתיב

אשר נתתה לי לא שנטלתי ) דברים כו) (תני . אמר לון אשר בה זבת חלב ודבש. ארץ זבת חלב ודבש
מאן דאמר אשר נתתה לי ולא . ט מנשה ביניהוןמה ביניהון אמר רבי אבין חצי שב. לי מעצמי

מאן דאמר ארץ זבת חלב ודבש אפילו כן אינה . שנטלתי לי מעצמי חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמן
 .ארץ זבת חלב ודבש

 
4.2 

 א" כ-ג "ז פסוקים י"ל פרק מ-יחזקא
 .י ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל יֹוֵסף ֲחָבִלים ְיקִֹוק ֵּגה ְגבּול ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשֵנ'דּכֹה ָאַמר  יג
 ּוְנַחְלֶּתם אֹוָתּה ִאיׁש ְּכָאִחיו ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְלִתָּתּה ַלֲאבֵֹתיֶכם ְוָנְפָלה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם יד

 .ְּבַנֲחָלה
 .ְתלֹן ְלבֹוא ְצָדָדה ְוֶזה ְּגבּול ָהָאֶרץ ִלְפַאת ָצפֹוָנה ִמן ַהָּים ַהָּגדֹול ַהֶּדֶרְך ֶחטו
 . ֲחָמת ֵּברֹוָתה ִסְבַרִים ֲאֶׁשר ֵּבין ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ּוֵבין ְּגבּול ֲחָמת ָחֵצר ַהִּתיכֹון ֲאֶׁשר ֶאל ְּגבּול ַחְוָרןטז
 . ָצפֹון ְוָהָיה ְגבּול ִמן ַהָּים ֲחַצר ֵעינֹון ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ְוָצפֹון ָצפֹוָנה ּוְגבּול ֲחָמת ְוֵאת ְּפַאתיז
 ּוְפַאת ָקִדים ִמֵּבין ַחְוָרן ּוִמֵּבין ַּדֶּמֶׂשק ּוִמֵּבין ַהִּגְלָעד ּוִמֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהַּיְרֵּדן ִמְּגבּול ַעל ַהָּים יח

 .ַהַּקְדמֹוִני ָּתמֹּדּו ְוֵאת ְּפַאת ָקִדיָמה
 .ָלה ֶאל ַהָּים ַהָּגדֹול ְוֵאת ְּפַאת ֵּתיָמָנה ֶנְגָּבה ּוְפַאת ֶנֶגב ֵּתיָמָנה ִמָּתָמר ַעד ֵמי ְמִריבֹות ָקֵדׁש ַנֲחיט
 . ּוְפַאת ָים ַהָּים ַהָּגדֹול ִמְּגבּול ַעד נַֹכח ְלבֹוא ֲחָמת זֹאת ְּפַאת ָיםכ
 . ְוִחַּלְקֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלכא

 
4.3 
 'ח פסוק ח"ל פרק מ-י יחזקא"רש
 והלא היתה ירושלים במיצר ,ת היאך יתכן שתהא ירושלים במקומה" וא.'ותהיה התרומה וג ח

 אין חלוקה זו דומה ?צפוני של יהודה שנטל דרומה של ארץ כנען וכאן הוא באמצע השבטים
 ,יהושע היה שבט יהודה חלק גדול'  שזו כשורת הכרם וכל החלקים שוין וחלוק,לחלוקת יהושע

מחבל בני יהודה נחלת בני ) יהושע יט(' טל שמעון בגורלו שנארב ממנו עד שנ) חלקו היה(ואף כי 
שבטים '  לפיכך יש די עתה ברוחב חלק שנטל יהודה בימי יהושע ליטול בו חלק עכשיו ה,שמעון

 . וירושלים במקומה, לפי שהאורך גדול מאד מפאת קדים עד אוקיינוס,הנותרים



 
 כיבוש והנחלת עבר הירדן

 
5.1 

 ' ה-' ים אב פסוק"במדבר פרק ל
 ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ָעצּום ְמאֹד ַוִּיְראּו ֶאת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה ַהָּמקֹום א

 .ְמקֹום ִמְקֶנה
 .ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאמֹר ַוָּיבֹאּו ְבֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוֶאל ב
 . ֲעָטרֹות ְוִדיבֹן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבעֹןג
 . ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ְיקָֹוק ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנהד
 .ָך ֻיַּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָּזה ַאל ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַוּיֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶניה
 

5.2 
 ה" ל-א "א פסוקים ל"במדבר פרק כ

 .ב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי ַוֵּיֶׁשלא
 .ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָׁשם ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרֵּגל ֶאת ַיְעֵזר ַוִּיְלְּכדּו ְּבנֶֹתיָה ויירש ַוּיֹוֶרׁש ֶאת לב
 . ַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ֶּדֶרְך ַהָּבָׁשן ַוֵּיֵצא עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעילג
צֹו ְוָעִׂשיָת ּלֹו ַּכֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַאל ִּתיָרא אֹתֹו ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי אֹתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ְוֶאת ַאְרלד

 .ָעִׂשיָת ְלִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון
 . ַוַּיּכּו אֹתֹו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד ַוִּייְרׁשּו ֶאת ַאְרצֹולה

 
5.3 

 ב" מ-ט "ב פסוקים ל"במדבר פרק ל
 .ּו ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִּגְלָעָדה ַוִּיְלְּכֻדָה ַוּיֹוֶרׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ָּבּה ַוֵּיְלכלט
 . ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ַהִּגְלָעד ְלָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ַוֵּיֶׁשב ָּבּהמ
 .ת ָיִאיר ְוָיִאיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ַחּוֵֹתיֶהם ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחּוֹמא
 . ְונַֹבח ָהַלְך ַוִּיְלּכֹד ֶאת ְקָנת ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ַוִּיְקָרא ָלה נַֹבח ִּבְׁשמֹומב

 
5.4 

 ו"פסוק ט' דברים פרק ג
 .ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד


