
 בבא בתרא פרק יש נוחלין    ד"בס

במדבר פרק כז 
 ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפר ֶּבן ִּגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ְלִמְׁשְּפחֹת ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות )א(

  :ְּבנָֹתיו ַמְחָלה נָֹעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְוִתְרָצה
  :ְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשיִאם ְוָכל ָהֵעָדה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר ַוַּתֲעמְֹדָנה ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוִלְפֵני ֶא)ב(
 ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא לֹא ָהָיה ְּבתֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ְיקָֹוק ַּבֲעַדת קַֹרח ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים לֹא )ג(

  :ָהיּו לֹו
  :ִבינּו ִמּתֹוְך ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ָאִבינּוָלָּמה ִיָּגַרע ֵׁשם ָא )ד(
  : ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ְיקָֹוק)ה(
  
  : ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)ו(
  :ַּזת ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָּת ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת ָנתֹן ִּתֵּתן ָלֶהם ֲאֻח)ז(
  :ִאיׁש ִּכי ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר )ח(
  :ְלֶאָחיו ֶאת ַנֲחָלתֹו ּוְנַתֶּתם ְוִאם ֵאין לֹו ַּבת )ט(
  :ַלֲאֵחי ָאִביו ֶאת ַנֲחָלתֹו ּוְנַתֶּתם ְוִאם ֵאין לֹו ַאִחים )י(
 ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ּוְנַתֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו )יא(

  : ק ֶאת מֶֹׁשהִיְׂשָרֵאל ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹו
  
 

במדבר פרק לו 
 ַוִּיְקְרבּו ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְלִמְׁשַּפַחת ְּבֵני ִגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני יֹוֵסף ַוְיַדְּברּו ִלְפֵני מֶֹׁשה )א(

  :ְוִלְפֵני ַהְּנִׂשִאים ָראֵׁשי ָאבֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֲאדִֹני ִצָּוה ְיקָֹוק ָלֵתת ֶאת ָהָאֶרץ ְּבַנֲחָלה ְּבגֹוָרל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַואדִֹני ֻצָּוה ַביקָֹוק ָלֵתת ֶאת  ַוּיֹאְמרּו ֶאת )ב(

  :ַנֲחַלת ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבנָֹתיו
ְׂשָרֵאל ְלָנִׁשים ְוִנְגְרָעה ַנֲחָלָתן ִמַּנֲחַלת ֲאבֵֹתינּו ְונֹוַסף ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר  ְוָהיּו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ִׁשְבֵטי ְבֵני ִי)ג(

  :ִּתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמּגַֹרל ַנֲחָלֵתנּו ִיָּגֵרַע
יָנה ָלֶהם ּוִמַּנֲחַלת ַמֵּטה  ְוִאם ִיְהֶיה ַהּיֵֹבל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ִּתְהֶי)ד(

  :ֲאבֵֹתינּו ִיָּגַרע ַנֲחָלָתן
  : ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיקָֹוק ֵלאמֹר ֵּכן ַמֵּטה ְבֵני יֹוֵסף ּדְֹבִרים)ה(
ַאְך ְלִמְׁשַּפַחת ַמֵּטה יָנה ְלָנִׁשים  ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלּטֹוב ְּבֵעיֵניֶהם ִּתְהֶי)ו(

  :ֲאִביֶהם ִּתְהֶייָנה ְלָנִׁשים
  :ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא )ז(
 ְלֶאָחד ִמִּמְׁשַּפַחת ַמֵּטה ָאִביָה ִּתְהֶיה ְלִאָּׁשה ְלַמַען ִייְרׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוָכל ַּבת יֶֹרֶׁשת ַנֲחָלה ִמַּמּטֹות ְּבֵני  )ח(

  :ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיו
  :ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִמַּמֶּטה ְלַמֶּטה ַאֵחר ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו ַמּטֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )ט(
  :ָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַּכֲאֶׁשר ִצ)י(
  : ַוִּתְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלָּכה ְונָֹעה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבֵני דֵֹדיֶהן ְלָנִׁשים)יא(
  :ה ִמְׁשַּפַחת ֲאִביֶהן ִמִּמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמַנֶּׁשה ֶבן יֹוֵסף ָהיּו ְלָנִׁשים ַוְּתִהי ַנֲחָלָתן ַעל ַמֵּט)יב(
  : ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ְּבַיד מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו)יג(
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