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 יהושע מנחם רוזנברג/ גבולות ארץ ישראל בפרשת משפטים 
 

 ַהִחִּוי ֶאת ְוֵגְרָׁשה ְלָפֶניָך ַהִּצְרָעה ֶאת ְוָׁשַלְחִּתי: "בסופה של פרשת משפטים אנו מוצאים את ההבטחה הבאה
 .הַ ָּׂשֶדה ַחַּית ָעֶליָך ְוַרָּבה  ְׁשָמָמה ָהָאֶרץ  ִּתְהֶיה ן ֶּפ ֶאָחת ּבְ ָׁשָנה ִמָּפֶניָך ֲאָגרְ ֶׁשּנּו לֹא .ִמְּלָפֶניָך ַהִחִּתי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ֶאת
 ּוִמִּמְדָּבר ְּפִלְׁשִּתים ָים ְוַעד סּוף ִמַּים ְּגֻבְלָך ֶאת ְוַׁשִּתי .ָהָאֶרץ ֶאת ְוָנַחְלָּת ִּתְפֶרה ֲאֶׁשר ַעד ִמָּפֶניָך ֲאָגְרֶׁשּנּו ְמַעט ְמַעט
 .)לא-ג כח"כ שמות( .ִמָּפֶניָך ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ָהָאֶרץ יְֹׁשֵבי ֵאת ְּבֶיְדֶכם ֶאֵּתן ִּכי ַהָּנָהר ַעד
 
  :במקרא שתי משמעויות' גבול'לתיבה  - "ְּגֻבְלָך ֶאת ְוַׁשִּתי"

 "שמתי חול גבול לים". שפה, קצה, בין ארץ לארץ, בין שדה לשדה, קו המבדיל בין מקום למקום .א
  ).כה, ב"יהושע כ ("כםביננו וביני' וגבול נתן ה"). כב', ירמיה ה(
ושבו ") יד', שמות י ("וינח בכל גבול מצרים" .מרחבי הארץ, חבל ארץ, שטח הארץ שבתוך קווי הגבול .ב

 "בגבול אחיכם") ג' , א' מלכים א (" בכל גבול ישראל…ויבקשו" ).טז, א"ירמיהו ל ("בנים לגבולם
 ).ד', דברים ב(

 
  : של שטחה של ארץ ישראלשני תיאוריםבפרשתנו 

  .ובאמצעותם הגדרת שטח הארץ. רשימת העמים הגרים בארץ .א
מים סוף עד ים ". קביעת תחום  על ידי ציון נקודות שהקו המחבר בינ יהם נותן מע ין מסגרת של הארץ .ב

 ).פירוט להלן (.  צד מזרח– "וממדבר עד הנהר" צד מערב – "פלשתים
 

 ָלךְ  ָיבֹוא ַמְלֵּכְך ִהֵּנה ְירּוָׁשַלִם ַּבת ָהִריִעי ִצּיֹון ַּבת ְמאֹד ִּגיִלי: "י"כך מתאר זכריה הנביא את גבולות העתיד של א
 ֶקֶׁשת ְוִנְכְרָתה ִמירּוָׁשַלִם ְוסּוס ֵמֶאְפַרִים ֶרֶכב ְוִהְכַרִּתי .ֲאתֹנֹות ֶּבן ַעִיר ְוַעל ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני הּוא ְונֹוָׁשע ַצִּדיק

 .)י-ט 'ט זכריה( .ָאֶרץ ַאְפֵסי ַעד ּוִמָּנָהר ָים ַעד ִמָּים ּוָמְׁשלֹו םַלּגֹוִי ָׁשלֹום ְוִדֶּבר ִמְלָחָמה
 

 ומפרש  )ב ח"ע תהלים. ("ָאֶרץ ַאְפֵסי ַעד ּוִמָּנָהר ָים ַעד ִמָּים ְוֵיְרְּד": גם משורר התהילים בדברו על המלך אומר
  ."פלשתים ים ועד סוף מים י"א כל - ים עד מים וירד: "י"רש

 
ומתוך שהיינו רחוקים מארצנו ומאדמתנו הייתה ארץ  " י נו גלינו מאר צנו ונתרחקנ ו מעל אדמתנוומפני חטא"

עד  שהפכו . עריה ודרכיה הלכו ונ שתכחו, הריה, מ קומותיה. לל ב אך רחוקה  מן העין, אמנם, ישראל קרובה
 .הסוגיות העוסקות בגבולו ת ארץ ישראל כספר החתום אף בפני לומדי התורה

 
 . המנויים בכתובים ְּפִלְׁשִּתים ְוָים סּוף ַיםו רבות  בשאלת זיהויים של המפרשים התחבט

,   י שרא ל   א רץ ו בין  מצרי ם  בי ן סוף   י ם אי ן כי   ידע נו ה נה ו:  "בפ ירוש ו ה אר וך  לשמו ת  מבא ר  עז רא אבן רבנ ו  אברה ם  
  נכנ סו  אי ת ם ו ממד בר .  וי טבע ו  אח רי הם  ה מצרי ם  שיכ נס ו  ב עב ור כך  ל ע שות '  ה צ וה  ר ק,  בי ם  ש י כנס ו צ ורך  ואין 

וא כן פ רעה  אי נ ו א ומר  ס גר   עליה ם   .  ) ד  יז"י  שמ ו תע  "ראב .  (אפר ש  כ אשר י צאו  אית ם  ול מדב ר,  ה ים א ל ישראל 
   ). ד  ג"ש מו ת  י" . (ַהִּמ ְדָּבר  ֲעֵלי ֶהם ָסגַ ר" הים  אלא  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זה   ",  )י',  ברא שית  א"  (ו למקו ה המ ים  קרא  ימי ם":  םי דיי  מ ים  ר חב המקו ו:  פירו שה ש ל  התיב ה י ם ב מקרא  הו א
)   יא ,  ד"ב מדב ר ל "  (י ם  כנרת .  "גם  א גם  או  ימה  נ קרא ים  במק רא  ב שם י ם).  כ ה,  ד"ת הלים  ק "  (הים  גד ול  ור חב  ידי ם
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א ת  הכינ ו י   בהשא לה גם כ ל י קיב ול  גדו ל  למים  מק בל     ).טז ', יה ושע ג "  (ים  הער בה",  )ג,  ד"בראש ית י " ( ים  המל ח"
   ).יג ,  ה"כ ' מל כים   ב"  (י ם ה נח שת.  "ים
 

, )ג יח"י שמות(" ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָעלּו ַוֲחֻמִׁשים סּוף ַים ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ָהָעם ֶאת ֱאלִֹהים בַוַּיֵּס: "על הפסוק
 , בסוף ותשם) ג 'ב שמות (כמו, קנים בו שגדלים אגם לשון הוא וסוף. סוף לים כמו - סוף ים: "י"אומר רש

  .קמלו וסוף קנה) ו ט"י ישעיהו(
 

ואולם יש . לשון הים שבין מצרים ולחצי האי סיני לשים האדום ובייחוד  הלש שמוהוא " סוף-ים "בדרך כלל
המר הגדול הוא הים אולי האגם . אחד האגמים שבין מצרים לישראל מכונה כך. 'ים סוף': מכונהואגם 
י השערות לפ. בטרם היות תעלת סואץ היו מימיו מתוקים ולחופו צמחו קנים וסוף". סוף-ים": המכונה

 . ים סוף כאן מקביל לים סוף שבפרשת בשלח. אותו חצו בני ישראל ביציאת מצריםשאחדות זהו הים 
 

 
 

 )לפני ההמלחה של תעלת סואץ" ( של קנים וסוףים "–האגם המר הגדול 
 

 ִמְּנַהר ַהּזֹא ת ָהָאֶרץ ֶאת  ָנַתִּתי ְלַזרְ ֲעָך ֵלאמֹר ְּבִרי ת ַאְבָרם אֶ ת 'ה ָּכַרת ַההּו א ַּבּיֹום: "בברית בין ה בתרים נאמר 
.  ָהְרָפִאים ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת. ְדמִֹניַהַּק ְוֵאת ַהְּקִנִּזי ְוֶאת ַהֵּקיִני ֶאת. ְּפָרת ְנַהר ַהָּגדֹל ַהָּנָהר ַעד ִמְצַרִים
יש כאן הבטחה בברית לתת לזרעו של אברם את האזו ר  . ַהְיבּוִסי ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֶאת

' ְּפָרת ְנַהר ַהָּגדֹל ַהָּנָהר ַעד ִיםִמְצַר ִמְּנַהר' :על ידי קביעת תחום ה אזור :  בשני אופנים ,כמו בפרשתנו, המתואר
  .על ידי רשימת העמים היושבים באזור  . מעין גבולות–
.  'ארץ היעודה'וכן ה' הארץ המובטחת'או ' גבולות ההבטחה': נהוג לכנות את הגבולות המתוארים כאן בשם(

 ).מושגים אלה הם מושגים מודרניים ואינם קיימים במקרא
 
זרוע שעברה ממזרח , על הזרוע המזרחית של נהר הנילוס, כנראה, מדובר כאן. ילוסהוא הנ' נהר מצרים'

.   יב שה בתחילת התקופה הערבית וזרוע ז. ונשפכה לים התיכון ממערב לימת ברדוויל, )פרמה-אל(, לפלוסיון
.  מצרים הציון ים סו ף מקביל לנה ר כלומר. 'סוף-ים'  בשם בפרשתנוקרן זו  מכונה בפסו ק . ואינה קיימת  כיום

 ).109ראה פירושו של קאסוטו על ספר שמות עמוד (
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,  אשקלון,  הים שמול רצועת החוף שבה הערים עזהמכוון אל, בפרשתנו' ְּפִלְׁשִּתים ָים'קשה לתאר שהכינוי 
פלשו לארץ ישראל כמה , פלשתים ששכנו לאורך רצועת החוףה. שכן הוא אינו קצה גבול, גת ועקרון, אשדוד

כמתואר  בתבליטים  , ב עת יציאת מ צרים היו לא ורך החוף ער י מבצר מצרי ות.  לאחר יציא ת מצריםעשרות שנים
 . מצריים

 

 
 

.   לקצה הצפוני של הים התיכון מול האיים שמהם פלשו הפלשתים לארץ ישראלהיאהכוונה יש לשער ש
 ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליִתי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲהלֹוא 'ה ֻאםְנ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִלי ַאֶּתם ֻכִׁשִּיים ִכְבֵני ֲהלֹוא: כדברי הנביא עמוס

 )ז' ט עמוס. (ִמִּקיר ַוֲאָרם ִמַּכְפּתֹור ּוְפִלְׁשִּתִּיים
 

 ָלכֶ ם  ּבֹו ַרְגְלֶכם ַּכף ִּתְדרְֹך ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ָּכל: "בספר דברים נקבע הים האחרון כגבולה המערבי של ארץ ישראל
בספר יהושע  . )כד א"י דברים(. ְּגֻבְלֶכם ִיְהֶיה ָהַאֲחרֹון ַהָּים ְוַעד ְּפָרת ְנַהר ַהָּנָהר ִמן ְוַהְּלָבנֹון רַהִּמְדָּב ִמן ִיְהֶיה

 ַהָּים ְוַעד ַהִחִּתים ֶאֶרץ ּכֹל ְּפָרת ְנַהר ַהָּגדֹול ַהָּנָהר ְוַעד ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹון ֵמַהִּמְדָּבר: "'הים הגדול'מכונה הים בשם 
 )ד' א יהושע(. ְּגבּוְלֶכם ִיְהֶיה ַהָּׁשֶמׁש ְמבֹוא לַהָּגדֹו

 
עומד ופניו קדימה אל עבר השמש ה אדם .שכן זהו הצד שלפנים. ֶקֶדם: המזרח נקרא במקרא פעמים רבות

והחונים  קדמה ). "י ג, ז"שמות כ" ( לפאת קדמ ה מזרחה ".מתבונן אל המזרח, אל יום  חדש, העולה וזורחת
משום כך מכונה ים המלח הנמצ א  ). יד, ח"בראשית כ" (ימה וקדמה וצפונה ונגב ה. ")ג', במדבר ב" (מזרחה

 ).כ', יואל ב" (את פניו אל הים הקדמוני. "'הים הקדמוני'במזרחה של ארץ ישראל בשם 
ארם . "אחור:  של המ ערבוכ ינויומכאן . כאשר עומד אדם ופניו ק דמה אל המז רח הרי אחו ריו הם במע רב

:  הים התיכון מכונה לפיכך). כג', במדבר ג" (אחרי המשכן יחנו ימה) "יא', ישעיה ט" (ורמקדם ופלשתים מאח
 ).ב, ד"דברים ל" (עד הים האחרון. "הים הנמצא במערב: דהיינו' הים האחרון'

צ פון וימי ן   . "ימין או תימן: מכאן כינויו של  הדרום. מזרחה נמצא הדרום-לימינו של האדם העומד ופניו קדמה 
דברים " (ימה וצפנה ותימנה ומזרחה). "יח, ו"שמות כ" (לפאת נגבה תימנה). "יג, ט"תהלים פ" (תםאתה ברא

 ).כז', ג
" ואפנה על ימין או על שמאל) "שימאל: בערבית. (שמאל: ואכן הצפון מכונה.  נמצא משמאלו–ואילו הצפון 

 ).טו, ד"בראשית י" (עד חובה אשר משמאל לדמשק) "מט, ד"בראשית כ(
 

הוא במקום בו הצפוני מערבי הרי שקצה הגבול ,  משמש גבול מערבי של הארץ,הים האחרון, הים הגדולאם 
 ֱאלִֹהים ָנָחם ְולֹא ָהָעם ֶאת ַּפְרעֹה ְּבַׁשַּלח ַוְיִהי: " וכך יש להבין את הפסוק. לחופי אסיה הקטנה,הים" מסתיים"

ככל דרך .  לוקים אל הדרך המובילה אל ארץ פלשתים-ה וליכם אולא , )יז ג"י שמות..." ( ְּפִלְׁשִּתים ֶאֶרץ ֶּדֶרְך
הדרך המ סתיימת  , דרך ים סו ף. ('דרך א רץ פלשתים'מכו נה הדרך על  שם היעד שאליו היא מו בילה , במקרא
 .) הרחוב המוביל ליפו–רחוב יפו . בים סוף
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צעות ציון ארבע   באמשהבאנו ניתן לקבוע שהפסוק בפרשתנו תוח ם את גבולו ת הארץהמקורות על פי 
 .קרנות היוצרות מעין מסגרת לתחום האזור

 , והיא מקבילה לנהר מצרים בפסוקים אחרים, ים סוף קרן דרומית מערבית הנקראת
 ,ים פלשתים. קרן צפונית מערבית המכונה
חלקו הק רוב ביותר ש ל נהר פרת  אל הים התי כון יוצר  ( , נהר פר תהוא',  הנהר 'קרן צפונית  מזרחית הנק ראת

 ,)יתכן שהכתוב מתייחס לקטע זה של הנהר. 'ברך'מעין 
 . המדבר:קרן מזרחית דרומית

 

 


