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במדבר פרק כז
נָֹתיו ַמְחלָה  מֹות ּבְ ה ֶבן יֹוֵסף ְוֵאּלֶה ׁשְ ֶ חֹת ְמנַּשׁ ּפְ ה ְלִמׁשְ ֶ ן ְמנַּשׁ ן ָמִכיר ּבֶ ְלָעד ּבֶ ן ּגִ ן ֵחֶפר ּבֶ נֹות ְצלְָפָחד ּבֶ ְקַרְבנָה ּבְ ַוּתִ

ַתח אֶֹהל  יִאם ְוָכל ָהֵעָדה ּפֶ שִׂ ה ְוִלְפנֵי ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפנֵי ַהּנְ ֲעמְֹדנָה ִלְפנֵי מֹׁשֶ ה ְוִתְרָצה: )ב( ַוּתַ נָֹעה ְוָחְגלָה וִּמְלּכָ

י ְבֶחְטאֹו ֵמת וָּבִנים  ֲעַדת קַֹרח ּכִ תֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ה’ ּבַ ר ְוהוּא לֹא ָהיָה ּבְ ְדּבָ ּמִ מֹוֵעד לֵאמֹר: )ג( ָאִבינוּ ֵמת ּבַ

:  )ה(  ַויְַּקֵרב  תֹוְך ֲאֵחי ָאִבינוּ נָה ּלָנוּ ֲאֻחּזָה ּבְ ן ּתְ י ֵאין לֹו ּבֵ ְחּתֹו ּכִ ּפַ ם ָאִבינוּ ִמּתֹוְך ִמׁשְ ה ִיּגַָרע ׁשֵ לֹא ָהיוּ לֹו: )ד( לָּמָ

ן לֶָהם ֲאֻחּזַת נֲַחלָה  ּתֵ נֹות ְצלְָפָחד ּדְֹברֹת נָתֹן ּתִ ן ּבְ ה ּלֵאמֹר: )ז( ּכֵ ָטן ִלְפנֵי ה’:  )ו( ַויֹּאֶמר ה’ ֶאל מֹׁשֶ ּפָ ה ֶאת ִמׁשְ מֹׁשֶ

לֹו  ֵאין  וֵּבן  יָמוּת  י  ּכִ ִאיׁש  לֵאמֹר  ר  ַדּבֵ ּתְ ָרֵאל  ִישְׂ נֵי  ּבְ ְוֶאל  לֶָהן: )ח(  ֲאִביֶהן  נֲַחלַת  ְוַהֲעַבְרּתָ ֶאת  ֲאִביֶהם  ֲאֵחי  תֹוְך  ּבְ

ֶאת  ם  וְּנַתּתֶ ַאִחים  לֹו  ֵאין  ְוִאם  )י(  ְלֶאָחיו:  נֲַחלָתֹו  ם ֶאת  וְּנַתּתֶ ת  ּבַ לֹו  ֵאין  ְוִאם  ְלִבּתֹו: )ט(  נֲַחלָתֹו  ם ֶאת  ְוַהֲעַבְרּתֶ

אָֹתּה  ְויַָרׁש  ְחּתֹו  ּפַ ׁשְ ִמּמִ ֵאלָיו  רֹב  ַהּקָ ֵארֹו  ִלׁשְ נֲַחלָתֹו  ֶאת  ם  וְּנַתּתֶ ְלָאִביו  ַאִחים  ֵאין  ְוִאם  )יא(  ָאִביו:  לֲַאֵחי  נֲַחלָתֹו 

ה: ר ִצוָּה ה’ ֶאת מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ ְוָהְיָתה ִלְבנֵי ִישְׂ

במדבר פרק לו
ְוִלְפנֵי  ה  מֹׁשֶ ִלְפנֵי  רוּ  ַוְיַדּבְ יֹוֵסף  נֵי  ּבְ חֹת  ּפְ ׁשְ ִמּמִ ה  ֶ ְמנַּשׁ ן  ּבֶ ָמִכיר  ן  ּבֶ ִגְלָעד  נֵי  ּבְ ַחת  ּפַ ְלִמׁשְ ָהָאבֹות  י  ָראׁשֵ ְקְרבוּ  ַויִּ

ָרֵאל  ִישְׂ ִלְבנֵי  גֹוָרל  ּבְ נֲַחלָה  ּבְ ָהָאֶרץ  ֶאת  לֵָתת  ה’  ִצוָּה  ֲאדִֹני  ֶאת  ַויֹּאְמרוּ  )ב(  ָרֵאל:  ִישְׂ ִלְבנֵי  ָאבֹות  י  ָראׁשֵ ִאים  שִׂ ַהּנְ

ְוִנְגְרָעה  ים  ְלנָׁשִ ָרֵאל  ִישְׂ ְבנֵי  ְבֵטי  ׁשִ נֵי  ִמּבְ ְלֶאָחד  ְוָהיוּ  )ג(  ִלְבנָֹתיו:  ָאִחינוּ  ְצלְָפָחד  נֲַחלַת  ֶאת  לֵָתת  ַבה’  ֻצוָּה  ַואדִֹני 

ה  מֹׁשֶ ַוְיַצו  )ה(    ]...[ ִיּגֵָרַע:  נֲַחלֵָתנוּ  וִּמּגַֹרל  לֶָהם  ְהיֶינָה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ה  ּטֶ ַהּמַ נֲַחלַת  ַעל  ְונֹוַסף  ֲאבֵֹתינוּ  ִמּנֲַחלַת  נֲַחלָָתן 

ר ִצוָּה ה’ ִלְבנֹות ְצלְָפָחד לֵאמֹר לַּטֹוב  ָבר ֲאׁשֶ ה ְבנֵי יֹוֵסף ּדְֹבִרים: )ו( ֶזה ַהּדָ ן ַמּטֵ י ה’ לֵאמֹר ּכֵ ָרֵאל ַעל ּפִ נֵי ִישְׂ ֶאת ּבְ

ה ֶאל  ּטֶ ָרֵאל ִמּמַ ים: )ז( ְולֹא ִתּסֹב נֲַחלָה ִלְבנֵי ִישְׂ ְהיֶינָה ְלנָׁשִ ה ֲאִביֶהם ּתִ ַחת ַמּטֵ ּפַ ים ַאְך ְלִמׁשְ ְהיֶינָה ְלנָׁשִ ֵעינֵיֶהם ּתִ ּבְ

נֹות ְצלְָפָחד: )יא(  ן ָעשׂוּ ּבְ ה ּכֵ ר ִצוָּה ה’ ֶאת מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל ]...[  )י( ּכַ נֵי ִישְׂ קוּ ּבְ ה ֲאבָֹתיו ִיְדּבְ נֲַחלַת ַמּטֵ י ִאיׁש ּבְ ה ּכִ ַמּטֶ

ה ֶבן יֹוֵסף  ֶ נֵי ְמנַּשׁ חֹת ּבְ ּפְ ׁשְ ים: )יב( ִמּמִ נֹות ְצלְָפָחד ִלְבנֵי דֵֹדיֶהן ְלנָׁשִ ה ְונָֹעה ּבְ ְהיֶינָה ַמְחלָה ִתְרָצה ְוָחְגלָה וִּמְלּכָ ַוּתִ

ַחת ֲאִביֶהן: ּפַ ה ִמׁשְ ִהי נֲַחלָָתן ַעל ַמּטֵ ים ַוּתְ ָהיוּ ְלנָׁשִ

ספרי זוטא פרק כז פסוק ג 
"אבינו מת במדבר", ר' אליעזר בן יעקב אומר נאמר כאן "אבינו מת במדבר" ונאמר להלן "ויהיו בני ישראל 

במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת" )במדבר טו, לב(, מה כאן צלפחד אף להלן צלפחד. אמר לו 

ר' שמעון אפשר לומר כן? מקושש בשנה ראשונה שיצאו ממצרים, בשנים ובעשרים לחדש השני, וכי אפשר 

שהיו בנות צלפחד בנות מלכים נאות וכשרות הקטנה שבהן היתה יושבת ארבעים שנה ולא נשאת? 

בבלי בבא בתרא קיט ע"ב 
תנא: בנות צלפחד חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן.  חכמניות הן - שלפי שעה דברו, דא"ר שמואל בר 

רב יצחק: מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין, שנאמר: "כי ישבו אחים יחדו" )דברים כה, ה(, 

אמרו לו: אם כבן אנו חשובין - תנה לנו נחלה כבן, אם לאו - תתיבם אמנו! מיד: "ויקרב משה את משפטן לפני 

ה'".  דרשניות הן - שהיו אומרות : אילו היה לו בן לא דברנו.  צדקניות הן - שלא נישאו אלא להגון להן.  ]...[ 

תני רבי אליעזר בן יעקב: אפילו קטנה שבהן לא נשאת פחותה מארבעים שנה. איני? והא אמר רב חסדא: 

ניסת פחותה מבת עשרים - יולדת עד ששים, בת עשרים - יולדת עד ארבעים, בת ארבעים - שוב אינה יולדת! 

אלא, מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס.

במדבר רבה פרשת פינחס פרשה כא 
וכן משה מפני שאמר "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו" )דברים א, כז( - התיש כחו ]...[ באו 

בנות צלפחד והפליא ממנו ויקרב משה את משפטן לפני ה' ]...[ א"ל הקדוש ברוך הוא ולא אמרת "הדבר אשר 

יקשה מכם" וגו'? הדין שאין אתה יודע הנשים דנין אותו!
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בבא בתרא קלז ע"ב )המקור בארמית(: 
אותה אישה שהיה לה דקל בקרקע של ביבי בר אביי. כל פעם שהיתה הולכת לגזום אותו היה כועס עליה. 

הקנתה לו אותו לכל שנות חייו. הלך הוא והקנה אותו לבנו קטן. ]כשבאה למשפי אצל רב הונא בריה דרב 

יהושע והחזיר לה את הדקל

בבא בתרא קנא ע"א )המקור בארמית( 
אמו של רמי בר חמא, בערב כתבה את נכסיה לרמי בר חמא. בבוקר כתבה אותם לרב עוקבא בר חמא. בא רמי 

בר חמא לפני רב ששת העמידו בנכסים, הלך רב עוקבא בר חמא לפני רב נחמן העמידו בנכסים....

בבא בתרא קנא ע"א
אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטראי. כי קא שכבא אמרה: ליהוי לעמרם ברי; אתו אחוה לקמיה 

דרב נחמן, אמרו ליה: והא לא משך! אמר להו: דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו. 

בבא מציעא קא ע"ב )המקור בארמית(
אותו אדם שקנה חבית של יין ולא מצא מקום להניחה. אמר לאותה אישה יש לך מקום להשכיר? אמרה לו 

לא. הלך וקידש אותה נתנה לו מקום והניחה. הלך לביתו כתב לה גט ושלח לה הלכה היא שכרה סבלים ממנו 

ומיד הוציא אותם והניחה אותם בשביל.

בבא בתרא קנא ע"א
אחתיה דרב טובי בר רב מתנה כתבתינהו לנכסה לרב טובי בר רב מתנה בצפרא, לפניא אתא רב אחדבוי בר רב 

מתנה בכה לה, אמר לה, השתא אמרי: מר צורבא מרבנן ומר לאו צורבא מרבנן! כתבתינהו ניהליה...

גיטין לה ע"א
מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה, והניחתו בכד של קמח, ואפאתו בפת ונתנתו 

לעני, לימים בא בעל הדינר ואמר לה: הבי לי דינרי, אמרה ליה: יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה 

אם נהניתי מדינרך כלום! אמרו: לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה, וכששמעו חכמים בדבר אמרו: 

מה מי שנשבע באמת - כך, הנשבע על שקר - על אחת כמה וכמה.

איכה רבה פרשה א
היא  אף  יום,  בכל  בשמים  לקופת  זהב  דינרי  מאות  חמש  חכמים  לה  שפסקו  נקדימון  של  בתו  במרים  עשה 

עמדה וקללה אותם ואמרה להם כך תפסקו לבנותיכם, א"ר אחא אף אנו ענינו אחריה אמן.

משלי פרק לא
ֵחהוּ  ּקָ ֶדה ַוּתִ לָל לֹא יְֶחָסר: ]...[ )טז( ָזְמָמה שָׂ ְעלָּה ְוׁשָ ּה לֵב ּבַ ַטח ּבָ ִניִנים ִמְכָרּה: )יא( ּבָ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹק ִמּפְ ֵאׁשֶ

ְמּכֹר ַוֲחגֹור  ָתה ַוּתִ ְבּתֹו ִעם ִזְקנֵי ָאֶרץ: )כד( ָסִדין ָעשְׂ ׁשִ ְעלָּה ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ ֶרם: ]...[ )כג( נֹוָדע ּבַ יָה נְָטָעה ּכָ ִרי ַכּפֶ ִמּפְ

ּלָנָה: נֹות ָעשׂוּ ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ְעלָּה ַוְיַהְללָּה: )כט( ַרּבֹות ּבָ רוָּה ּבַ ְ נֲַעִני: ]...[ )כח( ָקמוּ ָבנֶיָה ַוְיַאּשׁ נְָתנָה לַּכְ

מלכים ב פרק ו
ה לֱֶאָכל לֶָחם:  ּמָ י ָעְברֹו יָֻסר ׁשָ ֲחֶזק ּבֹו לֱֶאָכל לֶָחם ַוְיִהי ִמּדֵ ה ְגדֹולָה ַוּתַ ָ ם ִאּשׁ ע ֶאל ׁשוּנֵם ְוׁשָ ַוְיִהי ַהיֹּום ַויֲַּעבֹר ֱאִליׁשָ

ה ּנָא ֲעִליַּת ִקיר ְקַטּנָה  ִמיד: )י( נֲַעשֶׂ י ִאיׁש ֱאלִֹהים ָקדֹוׁש הוּא עֵֹבר ָעלֵינוּ ּתָ י ּכִ ּה ִהּנֵה נָא יַָדְעּתִ )ט( ַוּתֹאֶמר ֶאל ִאיׁשָ

ֶאל  ַויַָּסר  ה  ּמָ ׁשָ ַויָּבֹא  ַהיֹּום  ַוְיִהי  )יא(  ה:  ּמָ ׁשָ יָסוּר  ֵאלֵינוּ  בֹאֹו  ּבְ ְוָהיָה  וְּמנֹוָרה  א  ְוִכּסֵ ְלָחן  ְוׁשֻ ה  ִמּטָ ם  ׁשָ לֹו  ים  ְונָשִׂ

ַויֹּאֶמר לֹו  ְלָפנָיו: )יג(  ֲעמֹד  ַוּתַ ְקָרא לָּה  ַויִּ ית ַהּזֹאת  וּנַּמִ ּגֲֵחִזי נֲַערֹו ְקָרא לַּשׁ ַויֹּאֶמר ֶאל  ה: )יב(  ּמָ ׁשָ ב  ּכַ ׁשְ ַויִּ ָהֲעִליָּה 

ָבא  ר ַהּצָ לְֶך אֹו ֶאל  שַׂ ר לְָך ֶאל ַהּמֶ ל ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ֶמה לֲַעשֹׂות לְָך ֲהיֵׁש ְלַדּבֶ ֱאָמר נָא ֵאלֶיָה ִהּנֵה ָחַרְדּתְ ֵאלֵינוּ ֶאת ּכָ

ֶבת: י ָאנִֹכי יֹׁשָ תֹוְך ַעּמִ ַוּתֹאֶמר ּבְ
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