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22.8.9; 118b (מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם)   120a ( אחת לכולן היוה ) 

  לח, יד במדבר :ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור ַהֹהְלִכים ָהֵהם ָהֲאָנִׁשים ִמן ָחיּו ְיֻפֶּנה ֶּבן ְוָכֵלב נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ  .1

  סה, כו במדבר: נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ  ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ִאם ִּכי ִאיׁש ֵמֶהם נֹוַתר ְו�א ַּבִּמְדָּבר ָיֻמתּו מֹות ָלֶהם ה' ָאַמר ִּכי .2

  ג, כז במדבר :לוֹ  ָהיּו �א ּוָבִנים ֵמת ְבֶחְטאוֹ  ִּכי ֹקַרח ַּבֲעַדת ה' ַעל ַהּנֹוָעִדים ָהֵעָדה ְּבתֹו� ָהָיה �א ְוהּוא ַּבִּמְדָּבר ֵמת ָאִבינּו .3

  ה, יז יהושע :ַלַּיְרֵּדן ֵמֵעֶבר ֲאֶׁשר ְוַהָּבָׁשן ַהִּגְלָעד ֵמֶאֶרץ ְלַבד ֲעָׂשָרה ְמַנֶּׁשה ַחְבֵלי ַוִּיְּפלּו .4

  ז, כז במדבר :ָלֶהן ֲאִביֶהן ַנֲחַלת ֶאת ְוַהֲעַבְרּתָ  ֲאִביֶהם ֲאֵחי ְּבתֹו� ַנֲחָלה ֲאֻחַּזת ָלֶהם ִּתֵּתן ָנֹתן ֹּדְבֹרת ְצָלְפָחד ְּבנֹות ֵּכן .5

  יד, לא שמות :ַעֶּמיהָ  ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ְמָלאָכה ָבּה ָהֹעֶׂשה ָּכל ִּכי יּוָמת מֹות ְמַחְלֶליהָ  ָלֶכם ִהוא ֹקֶדׁש ִּכי ַהַּׁשָּבת ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .6

  ח, ו שמות :ה' ֲאִני מֹוָרָׁשה ָלֶכם ֹאָתּה ְוָנַתִּתי ּוְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ֹאָתּה ָלֵתת ָיִדי ֶאת ָנָׂשאִתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי .7

  יז, טו שמות :ָיֶדי� ּכֹוְננּו ֲאֹדָני ִמְּקָדׁש ה' ָּפַעְלּתָ  ְלִׁשְבְּת� ָמכֹון ַנֲחָלְת� ְּבַהר ְוִתָּטֵעמוֹ ֹ מוְּתִבאֵ  .8

  ב, כז במדבר :ֵלאֹמר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ָהֵעָדה ְוָכל ַהְּנִׂשיִאם ְוִלְפֵני ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני ֹמֶׁשה ִלְפֵני ַוַּתֲעֹמְדָנה .9

  ה, כה דברים :ְוִיְּבָמּה ְלִאָּׁשה לוֹ  ּוְלָקָחּה ָעֶליהָ  ָיֹבא ְיָבָמּה ָזר ְלִאיׁש ַהחּוָצה ַהֵּמת ֵאֶׁשת ִתְהֶיה �א לוֹ  ֵאין ּוֵבן ֵמֶהם ַאַחד ּוֵמת ַיְחָּדו ַאִחים ֵיְׁשבּו ִּכי .10

  א, ב שמות :ֵלִוי ַּבת ֶאת ַוִּיַּקח ֵלִוי ִמֵּבית ִאיׁש ַוֵּיֶל� .11

  נט, כו במדבר :ֲאֹחָתם ִמְרָים ְוֵאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ְלַעְמָרם ַוֵּתֶלד ְּבִמְצָרִים ְלֵלִוי ֹאָתּה ָיְלָדה ֲאֶׁשר ֵלִוי ַּבת יֹוֶכֶבד ַעְמָרם ֵאֶׁשת ְוֵׁשם .12

  ט, קיג תהלים :ָיּה ַהְללּו ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי .13

I Continuation of analysis of ברייתא 

a יהושע וכלב – took the apportionments of the other scouts 

i Source: v. 1, חיו superfluous due to v.2; חיו  lived on their land 

b מתלוננים ועדת קרח – their children got their apportioned land via their paternal and maternal grandfathers 

i Challenge: ברייתא reads that וכלב יהושע  got all of these 

ii Answer: 1st ברייתא doesn’t compare 2 ,מתלוננים<-> מרגליםnd does, as per interpretation of v. 3 

1 Question (ר"פ לאביי): according to this authority, did יהושע וכלב inherit so much?  

(a) Answer: מתלוננים refers to the “complainers” among (מתלוננים בעדת קרח) עדת קרח  

2 Observation (ר"פ לאביי): v. 4 supports position of (ליוצאי מצרים נחלקה הארץ) ר' יאשיה 

(a) Explanation: that’s why there are 10 portions – 6 Mannasite families and 4 for בנות צלפחד 

(b) However: ר' יונתן’s position doesn’t work – should be 8 (6+2 [portions of redivide from חפר]) 

(c) Defense (אביי): either position is weak – ר' יאשיה should have 9 (6+3 [as per משנה]) 

(i) Rather: must have been another brother who died after חפר (before יהושע יז) as per v. 5 

(ii) Similarly: ר' יונתן could argue that there were another 2 brothers 

3 Question (ר"פ לאביי): does יהושע יז reckon טפלים (should be more) or just  בתי אב (should be 6)? 

(a) Answer: just בתי אב – but it’s there to teach that בנות צלפחד also got חלק בכורה 

(i) Teaching: that א"י is מוחזקת (בכור only gets double portion in מוחזק, not ראוי)  

c מתתלוננים ועדת קרח (redux) – challenge from ברייתא reading that they got בזכות עצמן 

i Answer1: that follows ר' יונתן (given to באי הארץ); earlier ברייתא follows ר' יאשיה 

ii Answer2: both follow 2 ,(!) ר' יונתןnd ברייתא refers to those over 20 years old at the time 

II Analysis of final clause of the צלפחד – משנה was the בכור of חפר, so בנות צלפחד got 2 portions (+צלפחד’s) 

a Challenge: a בכור only gets double במוחק 

i Answer (שמואל): refers to מטלטלין    Block: v. 4 (refers to קרקע) 

ii Rather (רבה): א"י is מוחזקת 

1 Challenge: teaching of ר' שמעון השקמוני: 

(a) פרשת נחלות: written בזכות בנות צלפחד – as מרע"ה was only in doubt if they get חלק בכורה 

(b) פרשת מקושש (v 6): written לחובת מקושש – as מרע"ה was only in doubt as to which מיתת ב"ד 

2 Answer: that was his doubt  - how to read v. 7 (inherit or bequeath) 

(a) Solution: it is both – inherit ( חלק בכורה goes to them as מחזקין) and מוריש (to next generation)  

(i) Explaining: the wording of v. 8 (תביאמו instead of תביאנו)  - the next generation will inherit 

III Aggadic excursus on פרשת בנות צלפחד: v. 9 – in what order did they approach?  

a Answer1 (ר' יאשיה): invert the verse – they approached elders etc. until they approached משה 

b Answer2 (אבא חנן בשם ר"א): they approached all in the בית מדרש 

i Explaining the dispute: whether we show deference to a student in the presence of the teacher 

1 Resolution of conflicted rulings: if teacher shows deference to student, so may we in his presence 

IV Further אגדות on דבנות צלפח   they were wise (timing), expounders (v. 10), righteous (married proper men) – ברייתא:

a Addendum: they all married at 40, but had children as a reward for the צדקות, a la יוכבד (vv. 11-13)  

b Note: בנות צלפחד are reckoned differently – by age (במדבר לו) or by wisdom (במדבר כז) 

i Explanation (as per ר' אמי): in re: ישיבה, we reckon by wisdom (if the sage is significantly wiser than the rest) 

1 But: in re: a feast, we begin with the eldest (if the eldest is significantly older than the rest)  

ii Dissent (תנא דבי ר"י): they were of equal status, therefore the order is arbitrary 


