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120a (אמר רב יהודה אמר שמואל)   121b (תקבריה אמיה) 

 

  ו, לו במדבר :ְלָנִׁשים ִּתְהֶייָנה ֲאִביֶהם ַמֵּטה ְלִמְׁשַּפַחת ַא� ְלָנִׁשים ִּתְהֶייָנה ְּבֵעיֵניֶהם ַלּטֹוב ֵלאֹמר ְצָלְפָחד ִלְבנֹות ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה .1

  ג, כב ויקרא :ה' ֲאִני ִמְּלָפַני ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ָעָליו ְוֻטְמָאתוֹ  ה'לַ  ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַיְקִּדיׁשּו ֲאֶׁשר ַהֳּקָדִׁשים ֶאל ַזְרֲעֶכם ִמָּכל ִיְקַרב ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל ְלֹדֹרֵתיֶכם ֲאֵלֶהם ֱאֹמר .2

  ח, לו במדבר :ֲאֹבָתיו ַנֲחַלת ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִייְרׁשּו ְלַמַען ְלִאָּׁשה ִּתְהֶיה ָאִביהָ  ַמֵּטה ִמִּמְׁשַּפַחת ְלֶאָחד ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמַּמּטֹות ַנֲחָלה ֹיֶרֶׁשת ַּבת ְוָכל .3

  ב, יז ויקרא :ֵלאֹמר ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר .4

  ז, יז ויקרא :ְלֹדֹרָתם ָלֶהם ֹּזאת ִּתְהֶיה עֹוָלם ֻחַּקת ַאֲחֵריֶהם ֹזִנים ֵהם ֲאֶׁשר ַלְּׂשִעיִרם ִזְבֵחיֶהם ֶאת עֹוד ִיְזְּבחּו ְו�א .5

  ב, ל במדבר :ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ַהַּמּטֹות ָראֵׁשי ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר .6

  מד, כג ויקרא: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ה' ֹמֲעֵדי ֶאת ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר .7

  א, כא שופטים :ְלִאָּׁשה ְלִבְנָיִמן ִּבּתוֹ  ִיֵּתן �א ִמֶּמּנּו ִאיׁש ֵלאֹמר ַּבִּמְצָּפה ִנְׁשַּבע ִיְׂשָרֵאל ְוִאיׁש .8

  יז- טז, ב דברים :ֵלאֹמר ֵאַלי ה' ַוְיַדֵּבר  ס: ָהָעם ִמֶּקֶרב ָלמּות ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי ָּכל ַּתּמּו ַכֲאֶׁשר ַוְיִהי .9

  
I Continuation of analysis of בנות צלפחד’s story:  

a שמואל: they were allowed to marry into any שבט as per v.1a 

i Potential challenge:  v. 1b 

1 Explanation: this was simply good advice 

ii Challenge: discussion re: v. 2 implies both current and future generations 

1 Explanation: each has something the other doesn’t have; current generation have limitation of v. 1 

2 Answer: this applies to other girls who inherit (v. 3), not to בנות צלפחד 

b Tangent: reexamining limitation of v. 1 to current generation 

i Source: v. 1 – זה הדבר 

1 Challenge: v. 4 – זה הדבר 

(a) Answer: לדרתם (v. 5) makes it a permanent prohibition 

2 Challenge: v. 6 – זה הדבר 

(a) Answer: we learn (via גזרה שווה) זה::זה from v. 4 

3 Question: why not infer v. 1 from v. 4 and read הסבת נחלה as being a permanent ruling 

(a) Answer: זה הדבר in vv. 4 and 6 are needed for גז"ש (as below); v. 1 is otherwise unnecessary 

(i) גז"ש: v. 4 applies to אהרן ובניו, so too with נדרים may be done with 3 הדיוטות 

(ii) And: v. 6 applies to ראשי המטות, so too with שחיטי חוץ  שאלה applies to הקדש as well 

(iii) Note: ב"ש, who don’t allow שאלה בהקדש, need both occurrences of זה: 

 מליקת חוץ not ,שחיטה only liable for :שחטי חוץ .1

  (מפר מכאן ולהבא who can only be) can release, not a husband חכם only a :נדרים .2

(iv) Question: according to ב"ש, what is the source for ג' הדיוטות?  

1. Answer: from דרשה on v. 7   

a. ר' יוסי הגלילי: only 'מועדי ה, not שבת (needs no קידוש ב"ד)  

b. בן עזאי: only 'מועדי ה, not הפרת נדרים need מומחה 

c Tangent: final משנה in תענית describing טו באב as parallel to יוה"כ as a day of rejoicing 

i Reasons:  

 Day when girls  who inherited were allowed to marry “out” as per v. 1 :שמואל 1

 v. 8 – (מצפה after oath at) was allowed to marry into other tribes שבט בנימין day when :ר' יוחנן 2

 v. 9 -  (ט"ב as per annual deaths on) day when they realized that no one else would die in desert :ר"נ 3

 ירבעם בן נבט set up by ירושלים removed roadblocks to (ישראל last king of) הושע בן אלה day when :עולא 4

  (תקנת ברכת "הטוב והמטיב") were allowed to be buried ביתר day when the dead of :ר' מתנה 5

 מערכה על המזבח last day for cutting word for :רבה ור' יוסף 6

(a) ר' אליעזר: from that point on, the sun’s power ebbs, (called “day of the broken ax”) 

(b) From this point: if someone increases their nighttime study – his days will increase; 

(i) If not: he will die young 


