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:שאלות לפרק כ"א
 אבל רק, קולטות רוצחים בשוגג, לא רק שש ערי המקלט,( שכל ערי הלויים. הגמרא אומרת )מכות י.1
, לדעתך, מה ההגיון.בשש הערים המוקדשות כערי מקלט הרוצח אינו חייב לתת שכר דירה ללויים
. ולא ערים אחרות? תחשבו על כמה סיבות,ליעד דווקא את ערי הלווים לקלוט רוצחים
?" מאיפה בא השם "קרית ארבע, לפי הפרק הזה.2
" מזכיר מה שנאמר בספר, "וינח ה' להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם, מה שנאמר בסוף הפרק.3
 מה, לפי ההקשר בספר דברים.(י: "והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח" )דברים יב,דברים
 וגם, עיין שם פסוק י"א:בני ישראל אמורים לעשות עכשיו שה' הניח להם מאויביהם מסביב? )רמז
.(א:עיין רמב"ם הלכות מלכים א
Questions for Perek כ"א:
1. The Gemara says (Makot 10a) that all the cities of the Levi'im, not only the six cities of
refuge, function as refuge cities, but only in the six cities designated as refuge cities is
the accidental killer exempt from paying rent to the Levi'im. What is the logic, in your
opinion, of designating specifically the Levi'im's cities as refuge for the accidental killer,
and not other cities? Consider a number of reasons.
2. According to this chapter, where does the name "Kiryat Arba" come from?
3. What it says at the end of the chapter, "Hashem relieved them (of their enemies) all
around them, as He had promised their fathers," reminds us of what it says in Sefer
Devarim, "He will relieve you of all your enemies around you and you will dwell in
security" (Devarim 12:10). According to the context in Devarim, what are B'nei Yisrael
supposed to do now that Hashem has relieved them of their surrounding enemies?
(Hint: see pasuk 11 in Devarim and see the Rambam Hilchot Melachim 1:1).

הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מרק סמילוויץ שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Mark Smilowitz for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
 עמכם הסליחה.לדאבוני לא הצלחתי למצוא מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find any articles about this perek.
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Maps - מפות
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/maps/leviim.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim02.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_yehoshua.doc

Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_1_yehoshua_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_04_01_archive.html

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/joshua_chapter_21
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_joshua_chapters_18_21

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו מייל ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.

שרה בת ביילה
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