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בבא בתרא פרק יש נוחלין

במדבר פרק כו
)נב( וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
אָרץ בְּ נַחֲ לָה בְּ ִמ ְספַּ ר ֵשׁמוֹת:
)נג( לָאֵ לֶּה ֵתּחָ לֵק הָ ֶ
)נד( ל ַָרב ַתּ ְרבֶּ ה נַחֲ לָתוֹ וְ ל ְַמעַ ט ַתּ ְמעִ יט נַחֲ לָתוֹ ִאישׁ לְ ִפי ְפ ֻק ָדיו י ַֻתּן נַחֲ לָתוֹ:
)נה( אַ בְּ גו ָֹרל יֵחָ לֵק אֶ ת הָ אָ ֶרץ לִ ְשׁמוֹת מַ טּוֹת אֲ בֹתָ ם יִ נְ חָ לוּ:
)נו( עַ ל פִּ י הַ גּו ָֹרל ֵתּחָ לֵק נַחֲ לָת ֹו בֵּ ין ַרב לִ ְמעָ ט:
במדבר פרק כז
)א( וַ ִתּ ְק ַרבְ נָה בְּ נוֹת ְצלָפְ חָ ד בֶּ ן חֵ פֶ ר בֶּ ן גִּ לְ עָ ד בֶּ ן מָ כִ יר בֶּ ן ְמנ ֶַשּׁה לְ ִמ ְשׁפְּ חֹת ְמנ ֶַשּׁה בֶ ן יוֹסֵ ף וְ אֵ ֶלּה ְשׁמוֹת בְּ נֹתָ יו מַ ְחלָה נֹעָ ה וְ חָ גְ לָה
וּמלְ כָּ ה וְ ִת ְרצָ ה:
ִ
)ב( וַ ַתּ ֲעמ ְֹדנָה לִ פְ נֵי מ ֶֹשׁה וְ לִ פְ נֵי אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹּהֵ ן וְ לִ פְ נֵי הַ נּ ְִשׂ ִ
יאם וְ כָ ל הָ עֵ ָדה פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹר:
)ג( אָבִ ינוּ מֵ ת בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ הוּא א הָ יָה בְּ ת ֹו הָ עֵ ָדה הַ נּוֹעָ ִדים עַ ל יְ קֹוָ ק בַּ ע ֲַדת ק ַֹרח כִּ י בְ חֶ ְטא ֹו מֵ ת וּבָ נִים א הָ יוּ לוֹ:
)ד( לָמָּ ה יִ גּ ַָרע ֵשׁם אָבִ ינוּ ִמתּוֹ ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ כִּ י אֵ ין לוֹ בֵּ ן ְתּנָה לָּנוּ אֲ חֻ זָּה בְּ תוֹ אֲ חֵ י אָבִ ינוּ:
קוָ ק:
)ה( וַ יּ ְַק ֵרב מ ֶֹשׁה אֶ ת ִמ ְשׁפָּ טָ ן לִ פְ נֵי יְ ֹ
)ו( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
)ז( ֵכּן בְּ נוֹת ְצלָפְ חָ ד דֹּבְ רֹת ָנתֹן ִתּ ֵתּן לָהֶ ם אֲ חֻ זַּ ת נַחֲ לָה בְּ ת ֹו אֲ חֵ י אֲ בִ יהֶ ם וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ אֶ ת נַחֲ לַת אֲ בִ יהֶ ן לָהֶ ן:
)ח( וְ אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְתּ ַדבֵּ ר לֵאמֹר ִאישׁ כִּ י יָמוּת וּבֵ ן אֵ ין לוֹ וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם אֶ ת נַחֲ לָתוֹ לְ בִ תּוֹ:
)ט( וְ ִאם אֵ ין ל ֹו בַּ ת וּנְ תַ ֶתּם אֶ ת נַחֲ לָת ֹו לְ אֶ חָ יו:
אַחים וּנְ תַ ֶתּם אֶ ת נַחֲ לָת ֹו לַאֲ חֵ י אָבִ יו:
)י( וְ ִאם אֵ ין ל ֹו ִ
אַחים לְ אָבִ יו וּנְ תַ ֶתּם אֶ ת נַחֲ לָתוֹ לִ ְשׁאֵ רוֹ הַ ָקּרֹב אֵ לָיו ִמ ִמּ ְשׁפַּ ְחתּוֹ וְ י ַָרשׁ אֹתָ הּ וְ הָ יְ תָ ה לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ חֻ ַקּת ִמ ְשׁפָּ ט כַּאֲ ֶשׁר
)יא( וְ ִאם אֵ ין ִ
ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק אֶ ת מ ֶֹשׁה:
במדבר פרק לו
אשׁי אָבוֹת
אשׁי הָ אָבוֹת לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת בְּ נֵי גִ לְ עָ ד בֶּ ן מָ כִ יר בֶּ ן ְמנ ֶַשּׁה ִמ ִמּ ְשׁפְּ חֹת בְּ נֵי יוֹסֵ ף וַ יְ ַדבְּ רוּ לִ פְ נֵי מ ֶֹשׁה וְ לִ פְ נֵי הַ נּ ְִשׂ ִאים ָר ֵ
)א( וַ יִּ ְק ְרבוּ ָר ֵ
לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
אָחינוּ לִ בְ נֹתָ יו:
אָרץ בְּ נַחֲ לָה בְּ גו ָֹרל לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ א ֹדנִי צֻוָּ ה בַ יקֹוָ ק לָתֵ ת אֶ ת נַחֲ לַת ְצלָפְ חָ ד ִ
ֹאמרוּ אֶ ת אֲ ֹדנִי ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק לָתֵ ת אֶ ת הָ ֶ
)ב( וַ יּ ְ
וּמגּ ַֹרל
)ג( וְ הָ יוּ לְ אֶ חָ ד ִמבְּ נֵי ִשׁבְ טֵ י בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ נ ִָשׁים וְ נִגְ ְרעָ ה נַחֲ לָתָ ן ִמנַּחֲ לַת אֲ בֹתֵ ינוּ וְ נוֹסַ ף עַ ל נַחֲ לַת הַ מַּ טֶּ ה אֲ ֶשׁר ִתּ ְהיֶינָה לָהֶ ם ִ
נַחֲ לָתֵ נוּ יִ גּ ֵָרעַ :
וּמנַּחֲ לַת מַ טֵּ ה אֲ בֹתֵ ינוּ יִ גּ ַָרע נַחֲ לָתָ ן:
)ד( וְ ִאם יִ ְהיֶה הַ יֹּבֵ ל לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ נו ְֹספָ ה נַחֲ לָתָ ן עַ ל נַחֲ לַת הַ מַּ טֶּ ה אֲ ֶשׁר ִתּ ְהיֶינָה לָהֶ ם ִ
)ה( וַ יְ צַ ו מ ֶֹשׁה אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ל פִּ י יְ קֹוָ ק לֵאמֹר ֵכּן מַ טֵּ ה בְ נֵי יוֹסֵ ף דֹּבְ ִרים:
)ו( זֶ ה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק לִ בְ נוֹת ְצלָפְ חָ ד לֵאמֹר לַטּוֹב בְּ עֵ ינֵיהֶ ם ִתּ ְהיֶינָה לְ נ ִָשׁים אַ לְ ִמ ְשׁפַּ חַ ת מַ טֵּ ה אֲ בִ יהֶ ם ִתּ ְהיֶינָה לְ נ ִָשׁים:
)ז( וְ א ִתסֹּב נַחֲ לָה לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִממַּ ֶטּה אֶ ל מַ ֶטּה כִּ י ִאישׁ בְּ נַחֲ לַת מַ טֵּ ה אֲ בֹתָ יו יִ ְד ְבּקוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)ח( וְ כָ ל בַּ ת י ֶֹר ֶשׁת נַחֲ לָה ִממַּ טּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ אֶ חָ ד ִמ ִמּ ְשׁפַּ חַ ת מַ טֵּ ה אָבִ יהָ ִתּ ְהיֶה לְ ִאשָּׁ ה לְ מַ עַ ן יִ ְירשׁוּ בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאישׁ נַחֲ לַת אֲ בֹתָ יו:
)ט( וְ א ִתסֹּב נַחֲ לָה ִממַּ ֶטּה לְ מַ ֶטּה אַחֵ ר כִּ י ִאישׁ בְּ נַחֲ לָתוֹ יִ ְדבְּ קוּ מַ טּוֹת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)י( כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק אֶ ת מ ֶֹשׁה כֵּ ן עָ שׂוּ בְּ נוֹת ְצלָפְ חָ ד:
וּמלְ כָּ ה וְ נֹעָ ה בְּ נוֹת ְצלָפְ חָ ד לִ בְ נֵי ד ֵֹדיהֶ ן לְ נ ִָשׁים:
)יא( וַ ִתּ ְהיֶינָה מַ ְחלָה ִת ְרצָ ה וְ חָ גְ לָה ִ
)יב( ִמ ִמּ ְשׁפְּ חֹת בְּ נֵי ְמנ ֶַשּׁה בֶ ן יוֹסֵ ף הָ יוּ לְ נ ִָשׁים וַ ְתּ ִהי נַחֲ לָתָ ן עַ ל מַ טֵּ ה ִמ ְשׁפַּ חַ ת אֲ בִ יהֶ ן:
)יג( אֵ לֶּה הַ ִמּ ְצוֹת וְ הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק בְּ יַד מ ֶֹשׁה אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ עַ ְרבֹת מוֹאָב עַ ל י ְַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ:
יהושע פרק יז
)א( וַ יְ ִהי הַ גּו ָֹרל לְ מַ טֵּ ה ְמנ ֶַשּׁה כִּ י הוּא בְּ כוֹר יוֹסֵ ף לְ מָ כִ יר בְּ כוֹר ְמנ ֶַשּׁה אֲ בִ י הַ גִּ לְ עָ ד כִּ י הוּא הָ יָה ִאישׁ ִמלְ חָ מָ ה וַ יְ ִהי ל ֹו הַ גִּ לְ עָ ד וְ הַ בָּ ָשׁן:
)ב( וַ יְ ִהי לִ בְ נֵי ְמנ ֶַשּׁה הַ נּוֹתָ ִרים לְ ִמ ְשׁפְּ חֹתָ ם לִ בְ נֵי אֲ בִ יעֶ זֶר וְ לִ בְ נֵי חֵ לֶק וְ לִ בְ נֵי אַ ְשׂ ִריאֵ ל וְ לִ בְ נֵי ֶשׁכֶ ם וְ לִ בְ נֵי חֵ פֶ ר וְ לִ בְ נֵי ְשׁ ִמידָ ע אֵ לֶּה בְּ נֵי
ְמנ ֶַשּׁה בֶ ן יוֹסֵ ף הַ זְּ כ ִָרים לְ ִמ ְשׁפְּ חֹתָ ם:
)ג( וְ לִ צְ ל ְָפחָ ד בֶּ ן חֵ פֶ ר בֶּ ן גִּ לְ עָ ד בֶּ ן מָ כִ יר בֶּ ן ְמנ ֶַשּׁה א הָ יוּ לוֹ בָּ נִ ים כִּ י ִאם בָּ נוֹת וְ אֵ לֶּה ְשׁמוֹת בְּ נֹתָ יו מַ ְחלָה וְ נֹעָ ה חָ גְ לָה ִמלְ כָּ ה וְ ִת ְרצָ ה:
מ ֶשׁה לָתֶ ת לָנוּ נַחֲ לָה בְּ ת ֹו אַחֵ ינוּ וַיִּ ֵתּן
יאים לֵאמֹר יְ קֹוָ ק ִצוָּ ה אֶ ת ֹ
)ד( וַ ִתּ ְק ַרבְ נָה לִ פְ נֵי אֶ לְ עָ זָ ר הַ כֹּהֵ ן וְ לִ פְ נֵי יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן וְ לִ פְ נֵי הַ נּ ְִשׂ ִ
ק ָוק נַחֲ לָה בְּ תוֹ אֲ חֵ י אֲ בִ יהֶ ן:
לָהֶ ם אֶ ל ִפּי יְ ֹ
ֲשׂ ָרה לְ בַ ד מֵ אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ עָ ד וְ הַ בָּ ָשׁן אֲ ֶשׁר מֵ עֵ בֶ ר ַליּ ְַר ֵדּן:
ַשּׁה ע ָ
)ה( וַיִּ ְפּלוּ חַ בְ לֵי ְמנ ֶ
ַשּׁה נָחֲ לוּ נַחֲ לָה בְּ תוֹ בָּ נָיו וְ אֶ ֶרץ הַ גִּ לְ עָ ד הָ יְ תָ ה לִ בְ נֵי ְמנַשֶּׁ ה הַ נּוֹתָ ִרים:
)ו( כִּ י בְּ נוֹת ְמנ ֶ
קוָק:
)יד( וַיְ דַ בְּ רוּ בְּ נֵי יוֹסֵ ף אֶ ת יְ הוֹשֻׁ עַ לֵאמֹר מַ דּוּעַ נָתַ ָתּה לִּ י נַחֲ לָה גּו ָֹרל אֶ חָ ד וְ חֶ בֶ ל אֶ חָ ד וַאֲ נִ י עַ ם ָרב עַ ד אֲ ֶשׁר עַ ד כֹּה בֵּ ְרכַ נִ י יְ ֹ
)טו( ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם יְ הוֹשֻׁ עַ ִאם עַ ם ַרב אַ ָתּה ֲעלֵה לְ הַ יַּ עְ ָרה וּבֵ ֵראתָ לְ ָשׁם בְּ אֶ ֶרץ הַ ְפּ ִרזִּ י וְ הָ ְרפָ ִאים כִּ י אָץ לְ הַ ר אֶ ְפ ָריִ ם:
ֹאמרוּ בְּ נֵי יוֹסֵ ף א יִ מָּ צֵ א לָנוּ הָ הָ ר וְ ֶרכֶ ב בַּ ְרזֶ ל בְּ ָכל הַ כְּ ַנ ֲענִי הַ יּ ֵֹשׁב בְּ אֶ ֶרץ הָ עֵ מֶ ק לַאֲ ֶשׁר בְּ בֵ ית ְשׁאָן וּבְ נוֹתֶ יהָ וְ לַאֲ ֶשׁר בְּ עֵ מֶ ק יִ זְ ְרעֶ אל:
)טז( וַ יּ ְ
)יז( וַ יֹּאמֶ ר יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ל בֵּ ית יוֹסֵ ף לְ אֶ פְ ַריִ ם וְ לִ ְמנ ֶַשּׁה לֵאמֹר עַ ם ַרב אַ ָתּה וְ כֹחַ גָּדוֹל ָל א יִ ְהיֶה לְ גּו ָֹרל אֶ חָ ד:
)יח( כִּ י הַ ר יִ ְהיֶה ָלּ כִּ י יַעַ ר הוּא וּבֵ ֵראת ֹו וְ הָ יָה לְ תּ ְֹצאֹתָ יו כִּ י תו ִֹרישׁ אֶ ת הַ כְּ ַנ ֲענִי כִּ י ֶר ֶכב בַּ ְרזֶ ל ל ֹו כִּ י חָ זָ ק הוּא:
www.swdaf.com

