
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת בבא בתרא  מוד דף היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org  99 © Yitzchak Etshalom 2017 

22.8.11 

121b (ת"ר שבעה קפלו)   122b (באחוזתו) 

 

  סה, כו במדבר: נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ  ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ִאם ִּכי ִאיׁש ֵמֶהם נֹוַתר ְו�א ַּבִּמְדָּבר ָיֻמתּו מֹות ָלֶהם ה' ָאַמר ִּכי .1

  כט, יד במדבר :ָעָלי ֲהִליֹנֶתם ֲאֶׁשר ָוָמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִמֶּבן ִמְסַּפְרֶכם ְלָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְוָכל ִפְגֵריֶכם ִיְּפלּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר .2

  ה, ז יהושע :ְלָמִים ַוְיִהי ָהָעם ְלַבב ַוִּיַּמס ַּבּמֹוָרד ַוַּיּכּום ַהְּׁשָבִרים ַעד ַהַּׁשַער ִלְפֵני ַוִּיְרְּדפּום ִאיׁש ְוִׁשָּׁשה ְׁש�ִׁשיםּכִ  ָהַעי ַאְנֵׁשי ֵמֶהם ַוַּיּכּו .3

  ז, כז ויקרא :ְׁשָקִלים ֲעָׂשָרה ְוַלְּנֵקָבה ָׁשֶקל ָעָׂשר ֲחִמָּׁשה ֶעְרְּכ� ְוָהָיה ָזָכר ִאם ָוַמְעָלה ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ִמֶּבן ְוִאם .4

  נו, כו במדבר: ִלְמָעט ַרב ֵּבין ַנֲחָלתוֹ  ֵּתָחֵלק ַהּגֹוָרל ִּפי ַעל .5

  נה, כו במדבר :ִיְנָחלּו ֲאֹבָתם ַמּטֹות ִלְׁשמֹות ָהָאֶרץ ֶאת ֵיָחֵלק ְּבגֹוָרל ַא� .6

  לא, מח יחזקאל :ֶאָחד ֵלִוי ַׁשַער ֶאָחד ְיהּוָדה ַׁשַער ֶאָחד ְראּוֵבן ַׁשַער ָצפֹוָנה ְׁשלֹוָׁשה ְׁשָעִרים ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ְׁשמֹות ַעל ָהִעיר ְוַׁשֲעֵרי .7

  כט, מח יחזקאל: ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ַמְחְלקֹוָתם ְוֵאֶּלה ִיְׂשָרֵאל ְלִׁשְבֵטי ִמַּנֲחָלה ַּתִּפילּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֹזאת .8

  יט, מח יחזקאל :ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ִמֹּכל ַיַעְבדּוהּו ָהִעיר ְוָהֹעֵבד .9

  כא, מח יחזקאל ... ָהִעיר ְוַלֲאֻחַּזת ַהֹּקֶדׁש ִלְתרּוַמת ּוִמֶּזה ִמֶּזה ַלָּנִׂשיא ְוַהּנֹוָתר .10

  נ, יט יהושע :ָּבּה ַוֵּיֶׁשב ָהִעיר ֶאת ַוִּיְבֶנה ֶאְפָרִים ְּבַהר ֶסַרח ִּתְמַנת ֶאת ָׁשָאל ֲאֶׁשר ָהִעיר ֶאת לוֹ  ָנְתנּו ה' ִּפי ַעל .11

  לה, א שופטים :ָלַמס ַוִּיְהיּו יֹוֵסף ֵּבית ַיד ַוִּתְכַּבד ּוְבַׁשַעְלִבים ְּבַאָּילֹון ֶחֶרס ְּבַהר ָלֶׁשֶבת ָהֱאֹמִרי ַוּיֹוֶאל .12

  כ, א שופטים :ָהֲעָנק ְּבֵני ְׁש�ָׁשה ֶאת ִמָּׁשם ַוּיֹוֶרׁש ֹמֶׁשה ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֶחְברֹון ֶאת ְלָכֵלב ַוִּיְּתנּו .13

  יב, כא יהושע: ַּבֲאֻחָּזתוֹ  ְיֻפֶּנה ֶּבן ְלָכֵלב ָנְתנּו ֲחֵצֶריהָ  ְוֶאת ָהִעיר ְׂשֵדה ְוֶאת .14

  
  

I Continuation of אגדות relating to נחלת השבטים 

a 7 people “cover” the population of the world (from #1 #7, all of history has been seen) 

i אדם  מתושלח  שם  יעקבעמרם   השלוניאחיה   אליהו (still alive) 

ii Challenge: אחיה could not have seen עמרם, as everyone died in the desert except יהושע וכלב (v. 1) 

iii Answer: decree didn’t apply to שבט לוי, as per v. 2 – only those who are counted from 20 (לוי counted from 30)  

1 Challenge: there were members of other tribes who made it to א"י, as per דרשה of v. 3 (יאיר בן מנשה)  

2 Answer: decree only applied to those between 20  60, as per מעלה::מעלה (vv. 2, 4) 

b Question: was Land divided by tribes (12 portiions) or directly to heads of families?  

i Answer: as per v. 5 – by tribes 

1 Additionally: tradition that ultimately land will be divided into 13 portions; originally – 12   

(a) 13th: goes to נשיא (as per vv. 9-10) – and a substantial portion 

2 And: originally divded בכספים 

(a) Meaning: those who got better or closer land compensate others  

3 And: divided via גורל and או"ת (v. 6) 

(a) Resolution: the גורל would confirm אלעזר’s choice via גורל 

(b) Note: יהושע וכלב didn’t get via the גורל, rather directly 'על פי ה 

(i) יהושע: v. 11 

1. Note: city is called (יהושע) תמנת סרח and הר חרס (v. 12 – שופטים)  

a. Resolutions: based on the appreciation of the fruit there after כיבוש יהושע 

(ii) כלב: v. 13 

1. Note: the city was later given to כהנים as one of the Levite cities and ערי מקלט 

2. But: כלב kept the suburbs as per v. 14 

4 Additonally: in the future, everyone will get mountains, valleys, plains etc. as per vv. 7-8 


