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ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ,שנא') :במדבר כ"ו( לשמות מטות אבותם ינחלו ,אלא מה אני מקיים
)במדבר כ"ו( לאלה תחלק הארץ בנחלה? לאלה ־ כאלה להוציא את הטפלים ֹ
לבאי הארץ נתחלקה הארץ ,שנאמר :לאלה תחלק הארץ בנחלה ,אלא מה אני מקיים לשמות מטות
אבותם ינחלו? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם ,שכל נחלות שבעולם ־ חיין יורשין מתים ,וכאן
מתים יורשין חיין.
אמשול לך משל ,למה הדבר דומה? לשני אחין כהנים שהיו בעיר אחת ,לאחד יש לו בן אחד ,ואחד יש
לו שני בנים ,והלכו לגורן ,זה שיש לו בן אחד ־ נוטל חלק אחד ,וזה שיש לו שני בנים ־ נוטל שני
חלקים ,ומחזירין אצל אביהן וחוזרין וחולקין בשוה.
לאלו ולאלו נתחלקה הארץ ,כדי לקיים שני מקראות הללוֹ הא כיצד? היה מיוצאי מצרים ־ נוטל חלקו
עם יוצאי מצרים ,היה מבאי הארץ ־ נוטל חלקו עם באי הארץ ,מכאן ומכאן ־ נוטל חלקו מכאן ומכאן,
מרגלים ־ יהושע וכלב נטלו חלקם ,מתלוננים ועדת קרח לא היה להם חלק בארץ ,הבנים נטלו בזכות
אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן.
מאי משמע דהאי )במדבר כ"ו( לשמות מטות אבותם ביוצאי מצרים כתיב? דלמא לשבטים קאמר ל ִה
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דכתיב) :שמות ו'( ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' ,ירושה היא לכם מאבותיכם ,וליוצאי מצרים קאמר
להו.
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)סימן :לרב צלפחד ויוסף איכפל מנשה יחשב(.
רב פפא לאביי:

בשלמא למ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ,היינו דכתיב) :במדבר כ"ו( לרב תרבה נחלתו ולמעט
תמעיט נחלתו ,אלא למאן דאמר לבאי הארץ ,מאי לרב תרבו נחלתו?
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