בס"ד
מראי מקומות ,שיעור מאת הג"ר יהודה לנדי שליט"א

מכות י - .בענין ערי המקלט ,ועבר הירדן
נקודות שנידונו בשיעור זה:
• היכן הם גבולות הצפון והדרום של ארץ ישראל ועבר הירדן? והאם ניתן לקבוע גבולה
הצפוני של ארץ ישראל על ידי ערי המקלט ,וכמבואר במשנה שהמרחק בין צפון הארץ
לקדש בהר נפתלי שוה למרחק שבין דרום הארץ לחברון?
• למה שלח יהושע את ראובן וגד וחצי שבט מנשה למקומם לפני שכבשו כל הארץ שנתחלקה
לשבטים?
• בספרי נחלקו התנאים אם לעתיד לבוא יהיו ט' ,י"ב ,או ט"ו ערי מקלט .היכן יהיו כל
הערים האלו?
• האם חילק יהושע לישראל את כל ארץ ישראל לגבולותיה )המבוארים בפרשת מסעי(?
• אילו לא ביקשו ראובן וגד ומנשה חלק בעבר הירדן ,האיך היה עבר הירדן מתחלקת
לישראל?
• למה נתן ירבעם בן יואש מלך ישראל את הארצות שכבש בצפון א"י למלך יהודה?
• כששלח משה שלוחים לסיחון ,ביקשו ממנו לעבור "אל הארץ אשר ד' נותן לנו" ,ואל
"מקומי" .למה לא הזכירו כן גם השלוחים שנשלחו למלך אדום?
• למה לא שלחו ישראל שלוחים לעוג מלך הבשן לפני שכבשו את ארצו ,כמו ששלחו לסיחון?
• בחלוקת הארץ לעתיד לבוא המוזכר ביחזקאל ,האם ייחלקו לנו גם עבר הירדן וצפון ארץ
ישראל עד נהר פרת?
• מה הם ארבעת הכיבושים של ישראל בעבר הירדן בימי משה?

ערי המקלט וגבולות הארץ
1.1
משנה מכות ט:
להיכן גולין? לערי מקלט ,לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ כנען ,שנאמר את שלש הערים תתנו
מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו'.
1.2
דברים פרק ד' פסוקים מ"א  -מ"ג
ַר ֵדּן ִמ ְז ְר ָחה ָשׁ ֶמשׁ.
ַב ִדּיל מֹ ֶשׁה ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
מא אָז י ְ
אַחת ִמן
רוֹצ ַח ֲא ֶשׁר יִ ְר ַצח ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְ הוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשׁוֹם וְ נָס ֶאל ַ
מב ָלנֻס ָשׁ ָמּה ֵ
ָחי.
ֶה ָע ִרים ָה ֵאל ו ָ
ַשּׁי.
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ַל ְמנ ִ
ָדי וְ ֶאת ָ
ראוּבנִ י וְ ֶאת ָראמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ַלגּ ִ
מג ֶאת ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישֹׁר ָל ֵ
ותרגום יונתן שם
אוּבן וְ יַת ָר ָמ ָתא ְב ִג ְל ָעד ְל ֵשׁ ֶבט גָּד וְ יַת ַדּ ְב ָרא ְבּ ַמ ְתנָן
ישׁ ָרא ְל ֵשׁ ֶבט ְר ֵ
אַרע ִמ ְ
ירין ְבּ ַמ ְד ְבּ ָרא ְבּ ַ
ָת ִ
מג יַת ְכּו ִ
ַשּׁה.
ְל ֵשׁ ֶבט ְמנ ֶ
1.3
גמרא מכות שם
תנו רבנן שלש ערים הבדיל משה בעבר הירדן וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען ,ומכוונות היו כמין
שתי שורות שבכרם ,חברון ביהודה כנגד בצר במדבר ,שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד ,קדש
בהר נפתלי כנגד גולן בבשן .ושלשת  -שיהו משולשין ,שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם,
ומחברון לשכם כמשכם לקדש ,ומשכם לקדש כמקדש לצפון .בעבר הירדן תלת ,בארץ ישראל
תלת? אמר אביי בגלעד שכיחי רוצחים ,דכתיב )הושע ו'( גלעד קרית פועלי און עקובה מדם ,מאי
עקובה מדם? א"ר אלעזר שהיו עוקבין להרוג נפשות .ומאי שנא מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי,
ומאי שנא מציעאי דמקרבי? אמר אביי בשכם נמי שכיחי רוצחים ,דכתיב )הושע ו'( וכחכי איש
גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה וגו'.

1.4
גמרא מכות י:
א"ר חמא בר חנינא מפני מה נאמרה פרשת רוצחים בלשון עזה ,דכתיב )יהושע כ'( וידבר ה' אל
יהושע לאמר דבר אל בני ישראל לאמר תנו לכם את ערי המקלט אשר דברתי אליכם וגו'? מפני
שהן של תורה .למימרא ,דכל דיבור לשון קשה? אין ,כדכתיב )בראשית מ"ב( דבר האיש אדוני
הארץ אתנו קשות .והתניא )מלאכי ג'( נדברו אין נדברו אלא לשון נחת ,וכן הוא אומר )תהלים
מ"ז( ידבר עמים תחתינו? דבר לחוד ,ידבר לחוד.
1.5
יהושע פרק י"ג פסוקים א -ו
אָרץ נִ ְשׁ ֲא ָרה ַה ְר ֵבּה ְמאֹד
ָמים וְ ָה ֶ
את ַביּ ִ
ָקנְ ָתּה ָבּ ָ
אַתּה ז ַ
ֹאמר יְ קֹוָק ֵא ָליו ָ
ָמים ַויּ ֶ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
יהוֹשׁ ַע ז ֵ
א וִ ֻ
ְל ִר ְשׁ ָתּהּ.
שׁוּרי.
אָרת ָכּל ְגּ ִלילוֹת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ ָכל ַה ְגּ ִ
אָרץ ַהנִּ ְשׁ ֶ
ב זֹאת ָה ֶ
ָתי
ג ִמן ַה ִשּׁיחוֹר ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ְגּבוּל ֶע ְקרוֹן ָצפוֹנָה ַל ְכּ ַנעֲנִ י ֵתּ ָח ֵשׁב ֲח ֵמ ֶשׁת ַס ְרנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ָה ַעזּ ִ
דּוֹדי ָה ֶא ְשׁ ְקלוֹנִ י ַה ִגּ ִתּי וְ ָה ֶע ְקרוֹנִ י וְ ָה ַעוִּ ים.
אַשׁ ִ
וְ ָה ְ
וּמ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ַל ִצּידֹנִ ים ַעד ֲא ֵפ ָקה ַעד ְגּבוּל ָה ֱאמ ִֹרי.
ימן ָכּל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ְ
ד ִמ ֵתּ ָ
אָרץ ַה ִגּ ְב ִלי וְ ָכל ַה ְלּ ָבנוֹן ִמ ְז ַרח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמ ַבּ ַעל גָּד ַתּ ַחת ַהר ֶח ְרמוֹן ַעד ְלבוֹא ֲח ָמת.
ה וְ ָה ֶ
ישׁם ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַרק ַה ִפּ ֶל ָה
ו ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ָה ָהר ִמן ַה ְלּ ָבנוֹן ַעד ִמ ְשׂ ְרפֹת ַמיִ ם ָכּל ִצידֹנִ ים אָנ ִֹכי אוֹ ִר ֵ
יך.
ית ָ
ַח ָלה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּנ ֲ
1.6
שם פרק כ"ב פסוקים א  -ז
ָדי וְ ַל ֲח ִצי ַמ ֵטּה ְמנ ֶ
ַשּׁה.
ראוּבנִ י וְ ַלגּ ִ
הוֹשׁ ַע ָל ֵ
א אָז יִ ְק ָרא יְ ֻ
קוֹלי ְלכֹל ֲא ֶשׁר
ַתּ ְשׁ ְמעוּ ְב ִ
אַתּם ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ קֹוָק ו ִ
יהם ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ב ַויּ ֶ
יתי ֶא ְת ֶכם.
ִצוִּ ִ
יכם.
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ִמ ְצוַת יְ קֹוָק ֱא-לֹק ֶ
ָמים ַר ִבּים ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה ְ
יכם זֶה י ִ
ַב ֶתּם ֶאת ֲא ֵח ֶ
ג לֹא ֲעז ְ
יכם ֶאל ֶא ֶרץ
אָה ֵל ֶ
וּלכוּ ָל ֶכם ְל ֳ
יכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם וְ ַע ָתּה ְפּנוּ ְ
יכם ַל ֲא ֵח ֶ
יח יְ קֹוָק ֱא-לֹק ֶ
ד וְ ַע ָתּה ֵהנִ ַ
ַר ֵדּן.
ָתן ָל ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ קֹוָק ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ַת ֶכם ֲא ֶשׁר נ ַ
ֲא ֻחזּ ְ
אַה ָבה ֶאת
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּה ֶא ְת ֶכם מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ קֹוָק ְל ֲ
ה ַרק ִשׁ ְמרוּ ְמאֹד ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ִמּ ְצוָה וְ ֶאת ַה ָ
ַפ ְשׁ ֶכם.
וּב ָכל נ ְ
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
וּל ָד ְב ָקה בוֹ ְ
וֹתיו ְ
יכם וְ ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
יְ קֹוָק ֱא-לֹק ֶ
יהם.
אָה ֵל ֶ
ֵלכוּ ֶאל ֳ
הוֹשׁ ַע וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ַויּ ְ
ו וַיְ ָב ְר ֵכם יְ ֻ
ָמּה וְ גַם ִכּי
ַר ֵדּן י ָ
יהם מעבר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
הוֹשׁ ַע ִעם ֲא ֵח ֶ
ָתן יְ ֻ
וּל ֶח ְציוֹ נ ַ
ָתן מ ֶֹשׁה ַבּ ָבּ ָשׁן ְ
ַשּׁה נ ַ
ז וְ ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
ֲכם.
יהם וַיְ ָבר ֵ
אָה ֵל ֶ
הוֹשׁ ַע ֶאל ֳ
ִשׁ ְלּ ָחם יְ ֻ

ערי המקלט שעוד לא הופרשו
2.1
רמב"ם הלכות תרומות פרק א' הלכה ב'
ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו
הנקרא כיבוש רבים ,אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו מן
הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצות ,ומפני זה חלק יהושע
ובית דינו כל ארץ ישראל לשבטים אע"פ שלא נכבשה ,כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט
ושבט ויכבוש חלקו.
2.2
דברים פרק י"ט פסוקים א  -ג ,ופסוקים ח  -ט
א ִכּי י ְ
ָשׁ ְב ָתּ
יר ְשׁ ָתּם וְ י ַ
אַר ָצם וִ ִ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶאת ְ
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱא-לֹק ָ
ַכ ִרית יְ קֹוָק ֱא-לֹק ָ
יהם.
וּב ָב ֵתּ ֶ
יהם ְ
ְב ָע ֵר ֶ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ.
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱא-לֹק ָ
תוֹך ְ
ב ָשׁלוֹשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך ְבּ ְ
יך וְ ָהיָה ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ר ֵֹצ ַח.
יל ָך יְ קֹוָק ֱא-לֹק ָ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יַנְ ִח ְ
ג ָתּ ִכין ְל ָך ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ ֶאת ְגּבוּל ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֵתת
ָתן ְל ָך ֶאת ָכּל ָה ֶ
יך וְ נ ַ
ֻל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך ֶאת גְּ ב ְ
ַר ִחיב יְ קֹ ָוק ֱא-לֹק ָ
ח וְ ִאם י ְ
יך.
ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך וְ ָל ֶל ֶכת
אַה ָבה ֶאת יְ קֹוָק ֱא-לֹק ָ
ט ִכּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַל ֲעשׂ ָֹתהּ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ֲ
ָס ְפ ָתּ ְל ָך עוֹד ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַעל ַה ָשּׁלֹשׁ ָה ֵא ֶלּה.
ָמים וְ י ַ
ִבּ ְד ָר ָכיו ָכּל ַהיּ ִ
2.3
רמב"ם הלכות מלכים פרק י"א הלכות א' ,ב'

א המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש
ומקבץ נדחי ישראל ...,אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים ,במשיח הראשון שהוא
דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם ,ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני
עשו ,ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד ,אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח ,דרך כוכב מיעקב
זה דוד ,וקם שבט מישראל זה מלך המשיח...,
ב אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה' א-לקיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' ומעולם
לא היה דבר זה ,ולא צוה הקב"ה לתוהו ,אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל
הספרים מלאים בדבר זה.
2.4
ספרי דברים פרק י"ט פסוק ט'
כי תשמור את כל המצוה הזאת לעשותה ]וגו'[ ויספת לך ]וגו'[ ,מכאן אתה אומר שלש ערים הפריש
משה בעבר הירדן וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלש ולעתיד לבוא עתידים שלשה על השלש )ועוד
שלשה( הרי הם תשע ועוד שלשה הרי שנים עשר ,אבא שאול אומר )שלשה על שלשה( ועוד שלשה
הרי תשעה על השלש הרי שתים עשרה האלה הרי חמשה עשר.
2.5
מלבי"ם דברים שם פסוק ח'
וי"ל שאבא שאול ס"ל כרבי שאמר בספרי על פסוק כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך גבי בשר תאוה
מפאת קדים עד פאת ים דין אחד ,שקאי על גבולי יחזקאל שיהיה לעתיד לבא ,ובפירוש יחזקאל
ביארתי שאז יתוסף אדום עמון ומואב בצד דרום ,ובצד צפון יתרחב הגבול ויכנס צור וצידון ועוד
שטח גדול ,וכן יתרחב הגבול בצד מזרח ,ובכל הרחבת הגבול יתוספו שלש ערים ,הרי בשלשה
גבולים תשע ערים.
2.6
מלכים ב' פרק י"ד פסוקים כ"ג  -כ"ח
ָר ְב ָעם ֶבּן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן
הוּדה ָמ ַל ְך י ָ
כג ִבּ ְשׁנַת ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֲא ַמ ְציָהוּ ֶבן יוֹאָשׁ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
אַחת ָשׁנָה.
אַר ָבּ ִעים וְ ַ
ְ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק לֹא ָסר ִמ ָכּל ַחטֹּאות י ָ
כד ַויּ ַ
ֲר ָבה ִכּ ְד ַבר יְ קֹוָק ֱא-לֹקי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַד
כה הוּא ֵה ִשׁיב ֶאת ְגּבוּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְלּבוֹא ֲח ָמת ַעד יָם ָהע ָ
ָביא ֲא ֶשׁר ִמגַּת ַה ֵח ֶפר.
ַע ְבדּוֹ יוֹנָה ֶבן ֲא ִמ ַתּי ַהנּ ִ
כו ִכּי ָראָה יְ קֹוָק ֶאת עֳנִ י יִ ְשׂ ָר ֵאל מ ֶֹרה ְמאֹד וְ ֶא ֶפס ָעצוּר וְ ֶא ֶפס ָעזוּב וְ ֵאין עֹזֵר ְליִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָר ְב ָעם ֶבּן יוֹאָשׁ.
יעם ְבּיַד י ָ
ַיּוֹשׁ ֵ
כז וְ לֹא ִד ֶבּר יְ קֹוָק ִל ְמחוֹת ֶאת ֵשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם ו ִ
יהוּדה
ַא ֶשׁר ֵה ִשׁיב ֶאת ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ֶאת ֲח ָמת ִל ָ
בוּרתוֹ ֲא ֶשׁר נִ ְל ָחם ו ֲ
וּג ָ
ָר ְב ָעם וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי י ָ
כח וְ י ֶ
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲהלֹא ֵהם ְכּ ִ
2.7
גמרא בבא בתרא נו.
אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו הקב"ה למשה חייב במעשר ,לאפוקי מאי? לאפוקי קיני
קניזי וקדמוני .תניא רבי מאיר אומר נפתוחא ערבאה ושלמאה ,רבי יהודה אומר הר שעיר עמון
ומואב ,רבי שמעון אומר ערדיסקיס אסיא ואספמיא.

השליחות לסיחון ולאדום
3.1
במדבר פרק כ' פסוקים י"ד  -י"ז
ָד ְע ָתּ ֵאת ָכּל ַה ְתּ ָלאָה
אַתּה י ַ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ
אָח ָ
אָמר ִ
אָכים ִמ ָקּ ֵדשׁ ֶאל ֶמ ֶל ְך ֱאדוֹם כֹּה ַ
יד וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ַמ ְל ִ
אָתנוּ.
ֲא ֶשׁר ְמ ָצ ְ
ָרעוּ ָלנוּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַל ֲאב ֵֹתינוּ.
ָמים ַר ִבּים ַויּ ֵ
ֵשׁב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם י ִ
ֵרדוּ ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ְצ ַריְ ָמה ַונּ ֶ
טו ַויּ ְ
בוּל ָך.
ַחנוּ ְב ָק ֵדשׁ ִעיר ְק ֵצה ְג ֶ
אָך ַויּ ִֹצ ֵאנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם וְ ִהנֵּה ֲאנ ְ
טז וַנִּ ְצ ַעק ֶאל יְ קֹוָק וַיִּ ְשׁ ַמע ק ֵֹלנוּ וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ְ
ָמין
ֵל ְך לֹא נִ ֶטּה י ִ
וּב ֶכ ֶרם וְ לֹא נִ ְשׁ ֶתּה ֵמי ְב ֵאר ֶדּ ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך נ ֵ
אַר ֶצ ָך לֹא ַנ ֲעבֹר ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
ַע ְבּ ָרה נָּא ְב ְ
יז נ ְ
בוּל ָך.
וּשׂמֹאול ַעד ֲא ֶשׁר ַנ ֲעבֹר ְגּ ֶ
ְ
3.2
שם פרק כ"א פסוקים כ"א  -כ"ה
אָכים ֶאל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֵלאמֹר.
כא וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
ֻל ָך.
ֵל ְך ַעד ֲא ֶשׁר ַנ ֲעבֹר ְגּב ֶ
וּב ֶכ ֶרם לֹא נִ ְשׁ ֶתּה ֵמי ְב ֵאר ְבּ ֶד ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך נ ֵ
אַר ֶצ ָך לֹא נִ ֶטּה ְבּ ָשׂ ֶדה ְ
כב ֶא ְע ְבּ ָרה ְב ְ

ֵצא ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה
ֶאסֹף ִסיחֹן ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַויּ ֵ
ָתן ִסיחֹן ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבֹר ִבּ ְגבֻלוֹ ַויּ ֱ
כג וְ לֹא נ ַ
ָה ָצה וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַו ָיּבֹא י ְ
אַרנֹן ַעד ַיבֹּק ַעד ְבּנֵי ַעמּוֹן ִכּי ַעז ְגּבוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן.
אַרצוֹ ֵמ ְ
ירשׁ ֶאת ְ
ַכּהוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִפי ָח ֶרב וַיִּ ַ
כד ַויּ ֵ
יה.
וּב ָכל ְבּנ ֶֹת ָ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל ָע ֵרי ָה ֱאמ ִֹרי ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ְ
כה וַיִּ ַקּח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאת ָכּל ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֶ
3.3
דברים פרק ב' פסוקים כ"ו  -ל'
אָכים ִמ ִמּ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת ֶאל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן ִדּ ְב ֵרי ָשׁלוֹם ֵלאמֹר.
ָא ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
כו ו ֶ
וּשׂמֹאול.
ָמין ְ
אַר ֶצ ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֵא ֵל ְך לֹא אָסוּר י ִ
כז ֶא ְע ְבּ ָרה ְב ְ
יתי ַרק ֶא ְע ְבּ ָרה ְב ַר ְג ָלי.
וּמיִ ם ַבּ ֶכּ ֶסף ִתּ ֶתּן ִלי וְ ָשׁ ִת ִ
אָכ ְל ִתּי ַ
כח א ֶֹכל ַבּ ֶכּ ֶסף ַתּ ְשׁ ִבּ ֵרנִ י וְ ַ
ַר ֵדּן ֶאל
מּוֹאָבים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ָער ַעד ֲא ֶשׁר ֶא ֱעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
ִ
כט ַכּ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ִלי ְבּנֵי ֵע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר וְ ַה
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱא-לֹקינוּ נ ֵֹתן ָלנוּ.
ָה ֶ
יך ֶאת רוּחוֹ וְ ִא ֵמּץ ֶאת ְל ָבבוֹ ְל ַמ ַען
ֲב ֵרנוּ בּוֹ ִכּי ִה ְק ָשׁה יְ קֹוָק ֱא-לֹק ָ
אָבה ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן ַהע ִ
ל וְ לֹא ָ
ָד ָך ַכּיּוֹם ַהזֶּה.
ִתּתּוֹ ְבי ְ
3.4
שופטים פרק י"א פסוק י"ט
אַר ְצ ָך ַעד
ַע ְבּ ָרה נָּא ְב ְ
ֹאמר לוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל נ ְ
אָכים ֶאל ִסיחוֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֶמ ֶל ְך ֶח ְשׁבּוֹן ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְל ִ
קוֹמי.
ְמ ִ

ארץ הגולן
4.1
ירושלמי ביכורים פרק א' הלכה ח'
מתיבון לרבי יונה והא כתיב( )שמות ג( ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ טובה ורחבה אל
ארץ זבת חלב ודבש .אמר לון אשר בה זבת חלב ודבש .תני ( )דברים כו( אשר נתתה לי לא שנטלתי
לי מעצמי .מה ביניהון אמר רבי אבין חצי שבט מנשה ביניהון .מאן דאמר אשר נתתה לי ולא
שנטלתי לי מעצמי חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמן .מאן דאמר ארץ זבת חלב ודבש אפילו כן אינה
ארץ זבת חלב ודבש.
4.2
יחזקא-ל פרק מ"ז פסוקים י"ג  -כ"א
יוֹסף ֲח ָב ִלים.
אָרץ ִל ְשׁ ֵני ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ַחלוּ ֶאת ָה ֶ
אָמר ד' יְ קֹוִ ק גֵּה ְגבוּל ֲא ֶשׁר ִתּ ְתנ ֲ
יג כֹּה ַ
אָרץ ַהזֹּאת ָל ֶכם
ָפ ָלה ָה ֶ
יכם וְ נ ְ
ָדי ְל ִת ָתּהּ ַל ֲאב ֵֹת ֶ
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
אָחיו ֲא ֶשׁר נ ָ
אוֹתהּ ִאישׁ ְכּ ִ
יד וּנְ ַח ְל ֶתּם ָ
ַח ָלה.
ְבּנ ֲ
אָרץ ִל ְפאַת ָצפוֹנָה ִמן ַהיָּם ַהגָּדוֹל ַה ֶדּ ֶר ְך ֶח ְתלֹן ְלבוֹא ְצ ָד ָדה.
טו וְ זֶה ְגּבוּל ָה ֶ
וּבין ְגּבוּל ֲח ָמת ָח ֵצר ַה ִתּיכוֹן ֲא ֶשׁר ֶאל ְגּבוּל ַחוְ ָרן.
רוֹתה ִס ְב ַריִ ם ֲא ֶשׁר ֵבּין ְגּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֵ
טז ֲח ָמת ֵבּ ָ
וּגבוּל ֲח ָמת וְ ֵאת ְפּאַת ָצפוֹן.
יז וְ ָהיָה ְגבוּל ִמן ַהיָּם ֲח ַצר ֵעינוֹן ְגּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק וְ ָצפוֹן ָצפוֹנָה ְ
ַר ֵדּן ִמ ְגּבוּל ַעל ַהיָּם
וּמ ֵבּין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְ
וּמ ֵבּין ַה ִגּ ְל ָעד ִ
וּמ ֵבּין ַדּ ֶמּ ֶשׂק ִ
וּפאַת ָק ִדים ִמ ֵבּין ַחוְ ָרן ִ
יח ְ
ימה.
ַה ַקּ ְדמוֹנִ י ָתּמֹדּוּ וְ ֵאת ְפּאַת ָק ִד ָ
ימנָה נ ְֶג ָבּה.
ַח ָלה ֶאל ַהיָּם ַהגָּדוֹל וְ ֵאת ְפּאַת ֵתּ ָ
ימנָה ִמ ָתּ ָמר ַעד ֵמי ְמ ִריבוֹת ָק ֵדשׁ נ ֲ
וּפאַת ֶנגֶב ֵתּ ָ
יט ְ
וּפאַת יָם ַהיָּם ַהגָּדוֹל ִמ ְגּבוּל ַעד נ ַֹכח ְלבוֹא ֲח ָמת זֹאת ְפּאַת יָם.
כ ְ
אָרץ ַהזֹּאת ָל ֶכם ְל ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
כא וְ ִח ַלּ ְק ֶתּם ֶאת ָה ֶ
4.3
רש"י יחזקא-ל פרק מ"ח פסוק ח'
ח תהיה התרומה וגו' .וא"ת היאך יתכן שתהא ירושלים במקומה ,והלא היתה ירושלים במיצר
צפוני של יהודה שנטל דרומה של ארץ כנען וכאן הוא באמצע השבטים? אין חלוקה זו דומה
לחלוקת יהושע ,שזו כשורת הכרם וכל החלקים שוין וחלוק' יהושע היה שבט יהודה חלק גדול,
ואף כי )חלקו היה( רב ממנו עד שנטל שמעון בגורלו שנא' )יהושע יט( מחבל בני יהודה נחלת בני
שמעון ,לפיכך יש די עתה ברוחב חלק שנטל יהודה בימי יהושע ליטול בו חלק עכשיו ה' שבטים
הנותרים ,לפי שהאורך גדול מאד מפאת קדים עד אוקיינוס ,וירושלים במקומה.

כיבוש והנחלת עבר הירדן
5.1
במדבר פרק ל"ב פסוקים א'  -ה'
ַעזֵר וְ ֶאת ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעד וְ ִהנֵּה ַה ָמּקוֹם
אוּבן וְ ִל ְבנֵי גָד ָעצוּם ְמאֹד וַיִּ ְראוּ ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
וּמ ְקנֶה ַרב ָהיָה ִל ְבנֵי ְר ֵ
א ִ
ְמקוֹם ִמ ְקנֶה.
יאי ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר.
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל נְ ִשׂ ֵ
אוּבן ַויּ ְ
וּבנֵי ְר ֵ
ב ַו ָיּבֹאוּ ְבנֵי גָד ְ
וּבעֹן.
וּשׂ ָבם וּנְ בוֹ ְ
ַעזֵר וְ נִ ְמ ָרה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה ְ
ֲטרוֹת וְ ִדיבֹן וְ י ְ
געָ
יך ִמ ְקנֶה.
ֲב ֶד ָ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא וְ ַלע ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִה ָכּה יְ קֹוָק ִל ְפנֵי ע ַ
ד ָה ֶ
ַר ֵדּן.
ֲב ֵרנוּ ֶאת ַהיּ ְ
יך ַל ֲא ֻחזָּה אַל ַתּע ִ
ֲב ֶד ָ
אָרץ ַהזֹּאת ַלע ָ
ֻתּן ֶאת ָה ֶ
ֹאמרוּ ִאם ָמ ָצאנוּ ֵחן ְבּ ֵעינֶי ָך י ַ
ה ַויּ ְ
5.2
במדבר פרק כ"א פסוקים ל"א  -ל"ה
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי.
לא ַויּ ֶ
ַיּוֹרשׁ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ָשׁם.
יה ויירש ו ֶ
ַעזֵר וַיִּ ְל ְכּדוּ ְבּנ ֶֹת ָ
לב וַיִּ ְשׁ ַלח מ ֶֹשׁה ְל ַרגֵּל ֶאת י ְ
אתם הוּא וְ ָכל ַעמּוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ֶא ְד ֶר ִעי.
ֵצא עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ִל ְק ָר ָ
לג וַיִּ ְפנוּ ַו ַיּעֲלוּ ֶדּ ֶר ְך ַה ָבּ ָשׁן ַויּ ֵ
ית לּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר
אַרצוֹ וְ ָע ִשׂ ָ
ָת ִתּי אֹתוֹ וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ וְ ֶאת ְ
ָד ָך נ ַ
ירא אֹתוֹ ִכּי ְבי ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה אַל ִתּ ָ
לד ַויּ ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן.
ית ְל ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
ָע ִשׂ ָ
אַרצוֹ.
ירשׁוּ ֶאת ְ
לה ַויַּכּוּ אֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו וְ ֶאת ָכּל ַעמּוֹ ַעד ִבּ ְל ִתּי ִה ְשׁ ִאיר לוֹ ָשׂ ִריד וַיִּ ְ
5.3
במדבר פרק ל"ב פסוקים ל"ט  -מ"ב
ַיּוֹרשׁ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ָבּהּ.
ֻה ו ֶ
ַשּׁה ִגּ ְל ָע ָדה וַיִּ ְל ְכּד ָ
ֵלכוּ ְבּנֵי ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
לט ַויּ ְ
ַשּׁה ַויּ ֶ
מ וַיִּ ֵתּן מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד ְל ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ
ֵשׁב ָבּהּ.
ָאיר.
יהם וַיִּ ְק ָרא ֶא ְת ֶהן ַחוֹּת י ִ
ַשּׁה ָה ַל ְך וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ַחוּ ֵֹת ֶ
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
מא וְ י ִ
יה וַיִּ ְק ָרא ָלה נ ַֹבח ִבּ ְשׁמוֹ.
מב וְ נ ַֹבח ָה ַל ְך וַיִּ ְלכֹּד ֶאת ְקנָת וְ ֶאת ְבּנ ֶֹת ָ
5.4
דברים פרק ג' פסוק ט"ו
ָת ִתּי ֶאת ַה ִגּ ְל ָעד.
וּל ָמ ִכיר נ ַ
ְ

