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        קט, בקט, בקט, בקט, ב    ––––    אאאא    ,,,,קחקחקחקח . 1
ָנה  ִמׁשְ

  , ּוַמְנִחיִלין נֹוֲחִלין ֵיׁש 
   ,ַמְנִחיִלין ְולֹא נֹוֲחִלין ְוֵיׁש 

  , נֹוֲחִלין ְולֹא ַמְנִחיִלין
  .ַמְנִחיִלין ְולֹא נֹוֲחִלין לֹא

   
  : "ּוַמְנִחיִלין נֹוֲחִלין" ְוֵאלוּ 
ִנים תֶא  ָהָאב   , ַהּבָ

ִנים   , ָהָאב ֶאת ְוַהּבָ
  . ּוַמְנִחיִלין נֹוֲחִלין - ָהָאב ִמן ְוָהַאִחין

  

   ,ִאּמוֹ  ֶאת ָהִאיׁש 
ּתוֹ  ֶאת ְוָהִאיׁש    , ִאׁשְ

  , ַמְנִחיִלין ְולֹא נֹוֲחִלין - ֲאָחיֹות ּוְבֵני
  

ה ָ ֶניָה  ֶאת ָהִאׁשּ   , ּבָ
ה ָ ְעָלּה  ֶאת ְוָהִאׁשּ   , ּבַ

  . נֹוֲחִלין ְולֹא ְנִחיִליןַמ  - ָהֵאם ַוֲאֵחי
  

     ַמְנִחיִלין ְולֹא נֹוֲחִלין לֹא - ָהֵאם ִמן ְוָהַאִחין
   

  רש"י
  מתני' 

וגם אם הם מתים מנחילין להם את ממונם דהיינו ששניהם נוחלין זה את זה . קרובים שנוחלין את קרוביהם כשמתים יש
   והאי דלא קתני יש נוחלין זה את זה היינו משום דבעי למיתני סיפא נוחלין ולא מנחילין תנא נמי רישא נוחלין ומנחילין:

   . את קרוביהם אבל אם ימותו הם אין מנחילין לאותן קרובים שהן מורישיהן:ויש שנוחלין
. הם אותם דאמרו בהו נוחלין ולא מנחילין מכלל דאינך שאלו נוחלין אותם ולא מנחילין להן מיקרו מנחילין ולא נוחלין

   מנחילין ולא נוחלין ובגמ' מפרש למאי איצטריכו הנך תרי בבי דהא חדא נפקא מכלל חבירתה:
חל אותן האב אבל אם יש להם בנים הם קודמין . נוחל את הבנים וגם מנחיל להם וכגון שאין לאותן הבנים זרע אז נוהאב

   לזקנם כדמפרש בגמ':
   . נוחלין ומנחילין:והבנים את האב
. כגון ראובן ויוסף בני יעקב אע''פ שהן מלאה ומרחל יורשים זה את זה בשביל שהן אחין וכגון שמת יעקב והאחין מן האב

וקא אחין מן האב דמשפחת אב קרויה משפחה כדילפינן אביהן אבל אם יעקב קיים הוא קודם וכגון שאין להם בנים וד
   כו':

   . אבל לא מנחיל שהרי קרובי האב יורשין אותו דמשפחת אם אינה קרויה משפחה:האיש נוחל את אמו
  . נוחל אותה כדנפקא לן בגמ':והאיש את אשתו

א בא מכח האם ואילו מתה דודתו . דבן נוחל את אחות אמו שהרי הוה''ג בסדר המשנה ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין
   בחיי אמו יורשתה וגם הוא יורש את אמו נמצא שבאו לידו נכסי דודתו:

. דכשמת הבן אינו מנחיל לאחות אמו אלא לקרובי אביו דמשפחת אם אינה קרויה משפחה ועוד דאחות אמו ולא מנחילין
ה ליורשו כדאמרן האיש את אמו נוחל ולא היאך תירשנו הלא היא באה מכח אחותה שהיא אמו של זה ולא האם יכול

מנחיל קל וחומר שהיא לא תירש את בן אחותה ובאחיות מן האב מיירי אבל אחיות מן האם אין נכדה בן אחותה יורש 
אותה דממשפחת אם הוא ל''א ובני אחות בני אחותו של ראובן כגון בני דינה נוחלין אותו שהרי דינה יורשת את ראובן 

ין מכחה אבל לא מנחילין לראובן שהרי ראובן מכח אחותו דינה בא לירש אותן והלא דינה עצמה אין אחיה ובניה בא
יורשתן כדאמרן דהאם אינה נוחלת את בנה אלא קרובי בעלה של דינה יורשין את בניה דמשפחת אב יורשת ולא משפחת 

ם מנחילין ולא נוחלין וכל הנך תלתא אם וזה נראה בעיני משום דקתני סיפא האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי הא
שמעינן להו מהנך תלת דהך בבא דנוחלין ולא מנחילין כדאמרינן בגמ' דהיינו הך דקפריך בגמ' דאחי האם היינו דבני אחות 
והלכך גרסי' בני אחות דהיינו נמי דאחי האם מנחילין את בן אחותם ולא נוחלין ואי נמי גרסינן בני אחיות איכא לפרושי 

   אחיות כלומר בני אחיותיו של אדם נוחלין אותו אבל לא מנחילין דהוא אינו יורשן: בבני
   . בגמ' פריך דהיינו נמי הך בבא דנוחלין ולא מנחילין דמההיא שמעינן לה דהיינו הך:האשה את בניה והאשה את בעלה כו'

אותו וכל הנך קרובים דקתני שיורשים זה את . זה לזה אלא קרובי אביו של זה ואביו של זה יורשין לא נוחלין ולא מנחילין
זה הנ''מ כשאין קרוב למת יותר מזה גם הנהו קרובים דקתני בהן לא נוחלין ולא מנחילין כגון קרובים שמצד האם הני 
מילי שיש קרובים מצד האב היורשין אותו וקרובים לו יותר מקרובי האם ואע''פ שגם אמו ממשפחת אביו אבל אם אמו 

מצד משפחת אביו ואין לו קרוב מאביו שקרוב לו כמו אמו אז האם יורשת את הבן ואם אין האם בחיים קרובי קרובה לו 
האם יורשין אותו דהוי ליה משפחת אב דמכח קורבת אביו באין ליורשו כגון ראובן שנשא סרח בת אשר וילדה לו נפתלי 

תם את נחלתו לאחיו של נפתלי ואם אין לו אחין ונתתם ומת נפתלי בלא בנים הרי ראובן אביו יורשו ואם אין לו אב ונת
נחלתו לאחי אביו דהי. נו אשר אבי אמו ואם אין לו אחין לאביו דאין אשר קיים ונתתם את נחלתו לקרוב אליו נמצאת 

   סרח דהיינו בני אשר או בנות אשר אם אין לו בנים דהיינו סרח יורשת את בנה:
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ָמָרא   		ּגְ

ָקָתֵני  ָנא ּדְ ִנים ֶאת ָהָאב"ַמאי ׁשְ א?  "ַהּבָ ֵריׁשָ   ּבְ
ִנים"ִליְתֵני  א!  "ָהָאב ֶאת ַהּבָ ֵריׁשָ   ּבְ

  
פּוְרָענּוָתא ָלא ַמְתְחלִ  -ֲחָדא  ַאְתחּוֵלי ּבְ   יַנן.ּדְ

ִדְכִתיב:   קח,ב י ִאיׁש "ְועֹוד, ּכְ   . (במדבר כז, ח) 332"לוֹ  ֵאין ּוֵבן ָימּות כִּ
  

א ֲחִביָבא ֵליּה.  ָרׁשָ ָאְתָיא ֵליּה ִמּדְ א ַאְייֵדי ּדְ ּנָ   ְוּתַ
  

א?  ָרׁשָ   ּוַמאי ּדְ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ֵארוֹ ""   , ָהָאב ֶזה - (במדבר כז, יא) 333"ׁשְ

ד ָהָאב ְמַלּמֵ    .יןָלַאִח  קֹוֵדם ׁשֶ
  

ן קֹוֵדם ְיֵהא ָיכֹול   ? ַלּבֵ
ְלמּוד רֹ " :לֹוַמר תַּ    ,קֹוֵדם ָקרֹוב ָקרֹוב "בַהּקָ

  

ן ֶאת ְלַרּבֹות ָרִאיָת  ּוָמה   ? ָהָאח ֶאת ּוְלהֹוִציא ַהּבֵ
ה ן ֶאת ֲאִני ְמַרּבֶ   , ַהּבֵ

ן ּכֵ ַחת ָקם ׁשֶ   , ְלַיֲעָדּה  ָאִביו תַּ
ֵדה ה. ְוִלׂשְ    ֲאחּוּזָ

  

ה   , ָהָאח ֶאת ֲאִני הְמַרּבֶ  ַאְדַרּבָ
ן ּכֵ ַחת ָקם ׁשֶ   ְלִיּבּום! ָאִחיו תַּ

לּום א ִיּבּום ֵיׁש  ּכְ ָמקֹום ֶאּלָ ֵאין ּבְ ן ׁשֶ   , ּבֵ
ָמקֹום ָהא ׁש  ּבְ ּיֵ ן ׁשֶ    ."ִיּבּום ֵאין ּבֵ

  
יְרָכא,  א ַהאי ּפִ ִאיּכָ   ַטֲעָמא ּדְ

  ָאח ֲעִדיף,  :ָהא ָלאו ָהִכי ֲהָוה ָאִמיָנא
יּפּוק ֵליּה   קט,א ָהָכא ּתֵ י – ^ּדְ ְרּתֵ   ֲחָדא! -ְוָהָכא  ,ּתַ

  
א: ּנָ ָקא ַקְייָמא ֵליּה ַלּתַ ה ּגּוָפּה ֵמַהאי ַטֲעָמא הּוא ּדְ ֵדה ֲאחּוּזָ   ׂשְ

לּום" א ִיּבּום ֵיׁש  ּכְ ָמקֹום ֶאּלָ ֵאין ּבְ ן ׁשֶ   , ּבֵ
ן ֵיׁש  ָהא   . "ִיּבּום ֵאין ּבֵ

  
  ֵאיָמא: 

ֵארוֹ "   ֶזה ָהָאב,  "ׁשְ
ָהָאב  ד ׁשֶ ת, ְמַלּמֵ   קֹוֵדם ַלּבַ

ן?  ים ַלּבֵ   ָיכֹול ַיְקּדִ
ְלמּוד לֹוַמר:  רֹוב"ּתַ   ָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵדם!  - "ַהּקָ

  
י ֲהָדֵדי ִניְנהּו,  ן ּוַבת ּכִ ְלִעְנַין ִיּבּום ּבֵ יָון ּדִ   ּכֵ
י ֲהָדֵדי ִניְנהּו.  ן ּוַבת ּכִ   ְלִעְנַין ַנֲחָלה ַנִמי ּבֵ

  
  ְוֵאיָמא: 

ֵארוֹ "   ֶזה ָהָאב,  "ׁשְ
ָהָאב קֹוֵדם ַלֲאֵחי ָהָאב;  ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ים ָלַאִחין?    ָיכֹול ַיְקּדִ
ְלמּוד לֹוַמר:  רֹוב"ּתַ   ָקרֹוב ָקרֹוב קֹוֵדם!  - "ַהּקָ

  
  ֲאֵחי ָהָאב ָלא ְצִריִכי ְקָרא, 

  ַח ָאב, ַח ַמאן ָקא ָאתּו? ִמּכֹ ֲאֵחי ָהָאב ִמּכֹ 

                                                           

ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ  332 י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרתֶּ ר ֵלאמֹר ִאיׁש כִּ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ   ְוֶאל ּבְ
טְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתתֶּ  333 ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו ַהּקָ ה ה ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלׁשְ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה 'ּכַ   ֶאת מֹׁשֶ

  רש"י
  גמ' 

דמתני' האב נוחל את הבן ומנחיל והלא בעת שנוחל האב לבנו נמצא  . ברישאמאי שנא דתני
שמת הבן בחיי האב ולא הניח הבן ההוא זרע ליורשו לפיכך אביו יורשו וזו קללה היא כשאדם 
מת בלא בנים וגם כשהאב רואה במיתת בנו והיה לו לתנא דמתניתין לפתוח הבן נוחל את האב 

כתיב (בראשית מו) ויוסף ישית ידו על עיניך הבטיחו שזה ברכה שימות האב ויקברנו בנו כד
  שיקברהו בנו:

. הא יש לו בן בנו יורשו זכי היכי דפרשת נחלות פתחה ועוד כדכתיב ואיש כי ימות ובן אין לו וגו'
   בירושת הבן לאביו כך היה לז לתנא לפתוח:

   . מסקנא דקושיא היא:חדא דאתחולי כו'
   בנו: . שהאב נוחל אתדאתיא ליה מדרשא

. של מת ואשמעינן קרא שהאב פעמים דתניא ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו זה האב
שיורש את בנו דשארו היינו אביו כדכתיב (ויקרא יח) שאר אביך הוא כדלקמן וכתיב נמי כי אם 

   לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו וגו':
לא בנים יעקב יורשו ולא . של מת קודם לאחיו של מת כגון שאם מת ראובן במלמד שהאב

שמעון אחיו יורשו ולקמיה מפרש ואזיל היאך למידין אנו מכאן שקודם לאחין ולא לבנים ובנות 
של מת ולקמן פרכינן והא קראי לאו הכי כתיבי ומשני קראי שלא כסדרן כתיבי דמאי דכתיב 

דרן כתיבי הקרוב אליו דמשמע הקרוב קרוב קודם אתא לגלויי על (פי) סדר נחלות דשלא כס
אלא הקרוב קרוב תקדים לירש וכן תסדר אותן איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו 
לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב ואח''כ ונתתם וגו' לאחיו כלומר שאם אין 
לו שאר ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו ואם אין אחין 

   לאביו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה:
. יהא יעקב קודם לחנוך בן ראובן דאפי' היכא דהניח ראובן זרע יירש יעקב ולעולם לא יירש יכול

בן ראובן אלא היכא דאין יעקב קיים ונסדר הפסוק כן איש כי ימות ונתתם את נחלתו לשארו 
לו שאר וגם בן אין לו שיירש במקום ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו וגו' כלומד אם אין 

   שאין שאר והעברתם את נחלתו לבתו:
. למת יותר הוא קודם בנחלה ליורשו והבן של מת כגון חנוך בן ראובן קרוב הוא הקרוב קרוב

לראובן יותר מיעקב אביו שהרי קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה כדלקמן אבל האב לא 
ם דמילתא דפשיטא הוא לא חשש הגמרא להקשות ומה מצינו שיהא קם תחת בנו לכלום ומשו

ראית לרבות את הבן ולהוציא את האב כי היכי דפריך לקמיה ומה ראית לרבות את הבן 
ולהוציא את האח דבשלמא גבי אח אשכחן שום קורבה שקם תחת אחיו ליבום אבל באב לא 

   מצינו כלל:
ל שכן שקודם לאחי המת היכא . של מת שיהא קודם לאבי המת וכומה ראית לרבות את הבן

דליכא אב ולהוציא את האח ולומר שהאב קודם לאח וכל שכן שהבן שקודם לאב קודם לאח 
   אדרבה מרבה אני את האח כדלקמיה:

. חנוך בן ראובן שיקום תחת אביו לנחלה טפי משמעון אחי ראובן שהרי קם מרבה אני את הבן
מה העבריה יכול ליעדה לו כשירצה בכסף חנוך תחת אביו ראובן ליעוד שאם קנה ראובן א

מקנתה שנתן לאביה זה ימים וכבר ניתנו להוצאה ואין צריך ליתן קדושין אחרים אלא כך יאמר 
הרי את מיועדת לי כדכתיב (שמות כא) ואם רעה בעיני אדוניה אשר לא יעדה וגו' מכלל שיכול 

' אבל לאדם אחר אין יכול לייעדה לייעדה וגם לבנו יכול לייעדה כדכתיב ואם לבנו ייעדנה וגו
   אלא א''כ יקדשנה האיש קדושין גמורין ואפי' לאחיו אין יכול לייעדה:

. דרשינן בערכין בפרק אין מקדישין ותניא נמי בתורת כהנים ואם לא יגאל את ולשדה אחוזה
השדה בעליו שהקדישו ואם מכר את השדה הגזבר מכרה לאיש אחר לאיש אחד ולא לבנו של 

יש והיה השדה בצאתו ביובל קודש וגו' שיוצאה לכהנים ביובל אבל אם לא פדאו איש אחר מקד
אלא בנו חוזרת לאביו ביובל אבל אם אחיו של מקדיש פדאו יוצאה לכהנים כדכתיב לאיש אחר 
דהיינו אחיו אבל בנו לאו אחר הוא והתם נמי פרכינן מה ראית לרבות את הבן כו' כי הכא שכן 

ו' אבל לא מצי למימר שבן קודם את אחי המת לנחלה כמו שסדור בפרשה ואם קם תחת אביו כ
אין לו בן והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו דכיון דקראי לאו 

   כסדרן כתיבי כדמוכח קרא כדכתב הקרוב קרוב קודם ונימא דאח קודם בין לאב בין לבן:
הפכינן קרא כי האי גוונא איש כי ימות ונתתם את נחלתו . ומאדרבה מרבה אני את האח כו'

לאחיו ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לבנו אי נמי ואם אין לו אחים ובן אין לו והעברתם 
את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לשארו ואם אין לו שאר ונתתם נחלתו לאחי 

   תו וירש:אביו ואם אין אחים לאביו הקרוב אליו ממשפח
. כדכתיב (דברים כה) כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו וגו' אבל הבן אינו ליבום

   מייבם את אמו:
. אלמא אפילו לגבי יבום קם הבן תחת אביו טפי ומשני כלום יש יבום כו' הא יש בן אין יבום

  מאחי אביו שהרי פוטר אותה ממנו: 
   . יעידה ושדה אחוזה:דהכא תרתי

   . יבום והוה מצי לתרוצי הנך נפישי:כא חדאוה
. משום דשדה אחוזה גופה לא קיימא לן במס' ערכין שיהא הבן במקום האב טפי מאחיו ומשני

אלא מהך פירכא דפרכינן התם כלום יש יבום כו' דאמרי' נמי התם מה ראית לרבות את הבן 
אדרבה מרבה אני את האח  ולהוציא את האח מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדה כו'

שכן קם תחת אחיו ליבום ומשני כלום יש יבום כו' שהרי לא מצינו כתוב בפירוש שיהא הבן קם 
תחת אביו טפי מאחיו אלא ליעדה שגם האח קם תחתיו ליבום ונמצא דהכא חדא והכא חדא 

ידושין הוא ושאר דברים שהבן קם תחת אביו טפי מאחיו כגון שדה אחוזה ועבד עברי במסכת ק
וקדימת הבן לאח בנחלה כולהו מייתינן לה מדין יעידה לחוד שכ' בפירוש שהבן קם תחת אביו 
ואי לא דמשנינן דאפי' לגבי יבום אין האח קם תחתיו כמו בנו דכלום יש יבום אלא במקום שאין 
בן לא הוה מצינן לרבויי בן שיקום תחת אביו לכלום טפי מאחיו דליהוי הכא חדא והכא חדא 

לקמיה פרכינן דבן ובת ואח כמו שסדורין בפרשה ליקדמו כולהו לאב שהרי כולם קרובים למת ו
   טפי מאביו שהם קמים תחתיו ליעידה וליבום אבל האב אינו קם תחתיו לכלום:

. דהא אינה קמה תחת אביה לכלום כבנו וכאחיו וסדר את הפסוקים כן מלמד שהאב קודם לבת
ם את נחלתו לשארו ואם אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחיו ואם איש כי ימות ובן אין לו ונתת

אין לו אחים והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחי אביו ואם אין 
   אחין לאביו הקרוב אליו ממשפחתו ויירש:

היבום  . כדכתיב ובן אין לו עיין עליו נמצאת גם הבת פוטרת את האחין מןבן ובת בי הדדי נינהו
אבל אבי המת אינו פוטר את אשת בנו מן היבום נמצאת הבת קמה תחת אביה טפי מאבי המת 

   ואחי המת:
. של מת ולא לאחין משום דקרובים למת יותר מאביו שהרי קמים תחתיו קודם לאחי האב

ליבום אבל אביו אין קם תחתיו לכלום וסדר המקרא כך הוא ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין 
חים ונתתם את נחלתו לשארו ואם אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחי אביו ואם אין אחים לו א

   לאביו הקרוב אליו ממשפחתו וירש:
. לא היה צריך לכתוב לבסוף שארו לקדם את אחי האב דסברא ומשני אחי האב לא צריכי קראי

נכדם בן אחיהן הוא דקודם האב לאחיו שלו לירש את בנו דאחי האב מכח מאן קאתו לירש את 
פשיטא דמכח אבי המת שהוא אחיהם אתו והלכך למה לי קרא מאחר שכתוב למעלה שאחי 
האב יורשין את נכדם מי איכא למימר דהיכא דקאי אב ירתי אחים של אב בתמיה הלכך לא 
נכתב שארו אלא לקדם אחיו של מת דלקדם אחי האב כבר שמעינן ליה ממאי דאמר ואם אין לו 

ת נחלתו לאחי אביו הרי הוא כמי שכתב ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו אחים ונתתם א
לאביו ואם אין לו אב ונתתם את נחלתו לאחי אביו הלכך לא נכתב שארו אלא לחדש ולומר 
שיקדום לאחד מהני דכתב לעיל ומנו אחי המת שהן בניו דלקדם אחי האב לא שדינן ליה דהא 

ת בתו של מת לא אמרי' שהרי קרובים למת יותר מן לא צריך כדפרישית ולקדם את בנו וא
האחין כדאמרן הלכך שדינן ליה אאחין של מת לקדם האב לבניו לירש את בנו דסד''א יקדמוהו 

   הם שהרי קמים תחת אחיהן ליבום מה שאין כן באב:
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  ָקֵאי ָאב ָקא ָיְרִתי ֲאֵחי ָהָאב?! 
  

ִתיִבי! ְוָהא ְקָר    ֵאי ָלאו ָהִכי ּכְ
ְכִתיב:    וגו' (במדבר כז, יא) "ְלָאִביו ַאִחים ֵאין ְוִאם"ּדִ

  
ִתיִבי.  ִסְדָרן ּכְ ּלא ּכְ   ְקָרֵאי ׁשֶ

  
  

א ָמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא:  ּנָ   ְוַהאי ּתַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ַרׁש  זוֹ  ֶאת" י יֹוֵסי ּדָ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
י ִאיׁש "    – (במדבר כז, ח) "לוֹ  ֵאין ֵבןוּ  ָימּות ּכִ

ְמקֹום ת ּבִ ה ּבַ   , ָהָאב ִמן ַנֲחָלה ַמֲעִביר ַאתָּ

ה ְוִאי ְמקֹום ָהָאב ִמן ַנֲחָלה ַמֲעִביר ַאתָּ   . "ַאִחין ּבִ
  

  ְוֵאיָמא: 
ה ַמֲעִביר ַנֲחָלה ִמן ָהַאִחין,  ת ַאּתָ ְמקֹום ּבַ   ּבִ

ה ַמֲעִביר ַנֲחָלה ִמן ָהָאב ֲא   קט,ב ת! ְוִאי ַאּתָ ְמקֹום ּבַ   ִפיּלּו ּבִ
  

ן,    ִאם ּכֵ
ם"לֹא ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא:    . "ְוַהֲעַבְרּתֶ

  
ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ם"ּוְלַמאן ּדְ   , "ְוַהֲעַבְרּתֶ

ֵארוֹ "ַהאי    ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  "ׁשְ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ
ֵארוֹ "" ּתוֹ  זוֹ  - "ׁשְ   , ִאׁשְ

ד ַעל ְמַלּמֵ ַהּבַ ּתוֹ  ֶאת יֹוֵרׁש  ׁשֶ    ."ִאׁשְ
  

ָנְפָקא ֵליּה ִמ ִ ֵארוֹ "ּוְלַמאן ּדְ   , "ׁשְ
ם"ַהאי    ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  "ְוַהֲעַבְרּתֶ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ִמיּבָ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ן כּוּלָ ֶהן ֶנֱאַמר, ּבְ ֶהן ֶנֶאְמָרה ְוָכאן (במדבר כז, יא) 'ְנִתיָנה' ּבָ    ,(במדבר כז, ח) 'ַהֲעָבָרה' ּבָ
ֵאין ֲעִביר ְלךָ  ׁשֶ ּמַ ֶבט ַנֲחָלה ׁשֶ ֵ ֶבט ִמׁשּ א ְלׁשֵ ת ֶאּלָ   , ּבַ

ין ּוַבְעָלּה  ּוְבָנּה  הֹוִאיל    .אֹוָתּה  יֹוְרׁשִ
  

אי ּדִ  ֵארוֹ "ּוִמּמַ   ֶזה ָהָאב?  "ׁשְ
ְכִתיב:  ֵאר"ּדִ   ,)(ויקרא יח, יב 334"ִהוא ָאִביךָ  ׁשְ
  ֵאיָמא: 

ֵארוֹ "   זֹו ָהֵאם?  "ׁשְ
ְכִתיב:  ֵאר"ּדִ ךָ  ׁשְ   !)(ויקרא יח, יג 335"ִהוא ִאּמְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְחּתוֹ "ָאַמר ְקָרא:  ּפַ ׁשְ   , (במדבר כז, יא) "ָתהּ אֹ  ְוָיַרׁש  ִמּמִ
ָחה',  ּפָ ַחת ָאב ְקרּוָיה 'ִמׁשְ ּפַ   ִמׁשְ

ָחה',  ּפָ ַחת ֵאם ֵאיָנּה ְקרּוָיה 'ִמׁשְ ּפַ   ִמׁשְ
ְכִתיב:  חָֹתם"ּדִ ּפְ    .ב) (במדבר א, 336"ָתםֲאבֹ  ְלֵבית ְלִמׁשְ

  

                                                           

ֵאר ָאִביָך ִהוא 334 ה ׁשְ   ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגּלֵ
ה כִּ  335 ָך לֹא ְתַגּלֵ ָך ִהואֶעְרַות ֲאחֹות ִאּמְ ֵאר ִאּמְ   י ׁשְ
לָֹתם 336 ל ָזָכר ְלֻגְלּגְ מֹות ּכָ ר ׁשֵ ִמְסּפַ חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ּפְ ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ אּו ֶאת רֹאׁש ּכָ   ׂשְ

  רש"י
. דשארו והא קראי לאו הכי כתיבי

לבסוף כתב אחר אחי האב והוה לן 
כתוב הוא שאחי האב למימר דגזירת ה

   של מת קודמין לאביו:
. דהא כתיבי קראי שלא כסדרן כתיבי

אחי האב ואח''כ שאר אב ובעל כרחך 
אב קדים להו כדאמרן דהא מכח אב 
קאתו דלא דקדק הכתוב בסדרן משום 
דסמך אמאי דכתב הקרוב קרוב קודם 
ומעצמך תסדר אותם כפי קורבתן ואם 

הסדר  תאמר כיון דאין אנו הולכין אחר
לשתוק קרא מיניה וליכתוב איש כי 
ימות ונתתם את נחלתו לקרוב אליו 
ממשפחתו וגו' איכא למימר דקרא 
צריכא טובא כדלקמן בפירקין (דף 
קטו.) ובן אין לו עיין עליו ואם אין לו 

   בת עיין עליה וכן כולן:
. הכי גרסינן והאי תנא מייתי לה מהבא

   דהאב קודם לאחין:
עביר מקרוב זה שהוא . משמע תוהעברת

קיים כדי לתת לזה והעברת מן האב כדי 
   לתת לבת:

. שאין למת בן ובת אלא במקום אחין
אחין ובסיפרי מסיים לה הכי ומנין 

   שהאב יורש אמרת קל וחומר כו':
. דהאי והעברת אאחין דקיימי אימא

קמן קאי וקאמר והעברת מן האחין 
לתת לבת הא אין בת אחין יורשין אותו 

כתי אב מנלן דירית מקמי אח ואי וא
משום דדייקינן ואי אתה מעביר נחלה 
מן האב ואפי' במקום בת הך דיוקא לאו 
מוהעברת שמעינן לה דאדרבה 
מוהעברת איכא למידק אתה מעביר 

   נחלה מן האב במקום הבת:
. דלגלויי אתא האי והעברת אם כן

דאחין ירתי במקום שאין בת לא 
מעינן לה ליכתוב והעברת דממילא ש

מדכתב ואם אין לו בת ונתתם את 
נחלתו לאביו דהא להאי תנא קראי 
כסדרן כתיבי דהא לא דריש שארו לאב 

  דנימא שלא כסדרן כתיבי:
ואי אתה מעביר נחלה מן האב אפי' 

. הך לאו דוקא מקרא במקום בת
משתמעא מידי אלא ה''ק מהאי קרא 
לא תילף דבת קודמת לאב דלא מיירי 

באחיו אלא לעולם קרא באב אלא 
אימא לך דאב קודם לבת דהוא קרוב 

   טפי:
. כדכתיב והיו לבשר אחד שארו זו אשתו

(בראשית ב) וכתב נמי שארה כסותה 
   ועונתה לא יגרע (שמות כא):

. דקסבר גורעין יורש את אשתו
ומוסיפין ודורשין וקרי הכי ונתתם את 
נחלת שארו לו והכי מפרשינן לה לקמן 

לה מוירש אותה לשון בפירקין ויליף 
   נקבה:

. לכתוב האי והעברתם מאי עביד ליה
    ונתתם:

. נחלת שבט ראובן לשבט משבט לשבט
   שמעון:

. כגון הואיל ובנה ובעלה יורשין אותה
סרח בת אשר שנשואה לחנוך בן ראובן 
ומת אשר בלא בנים זכרים וירשתו סרח 
בתו ומתה סרח וירשה בנה או בעלה 

שהוסבה  שהם משבט ראובן נמצא
נחלת שבט אשר לשבט ראובן ואשמעינן 
קרא שהבעל או הבן יורש את אשתו 
ואת אמו ואיכא דדריש לקמן ירושת 
הבן את אמו מקרא אחרינא ורבי דריש 

   לה מהכא:
. ונילף מכאן דבין אימא שארו זו האם

   אביו בין אמו יורשין אותו:
. היינו הקרובים לו מצד ממשפחתו

   אביו:

  



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ָחה'?!  ּפָ ַחת ֵאם ֵאיָנּה ְקרּוָיה 'ִמׁשְ ּפַ   וִמׁשְ
ִתיב:  ית ַנַער ַוְיִהי"ְוָהא ּכְ ַחת ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמּבֵ ּפַ ׁשְ    ְיהּוָדה, ִמּמִ

ם ָגר ְוהּוא ֵלִוי ְוהּוא   .(שופטים יז, ז) "ׁשָ
ָיא    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 :    ַאְלָמא ִמֵלִוי ָאֵתי, - "ֵלִוי ְוהּוא"ָאַמְרּתָ
ַחת" ּפַ ׁשְ   ַאְלָמא ִמְיהּוָדה ָאֵתי!  -  "ְיהּוָדה ִמּמִ

ֲאבּוהַּ  א ָלאו ּדַ   ִמֵלִוי,  - ֶאּלָ
יּה    ִמְיהּוָדה,  -ְוִאיּמֵ
ַחת"ְוָקָאַמר  ּפַ ׁשְ   !"ְיהּוָדה ִמּמִ

  
ר ָרָבאָאַמר    : ָחָנן ַרב ּבַ
  לֹא! 

ֵמיּה ֵלִוי. ׁשְ ְבָרא ּדִ   ּגַ
  

  ִאי ָהִכי, 
ָקָאַמר ִמ    יָכה: ַהְיינּו ּדְ

ה" י ַעּתָ י ָיַדְעּתִ י ִלי' ה ֵייִטיב ּכִ ִוי ִלי ָהָיה ּכִ   ! (שופטים יז, יג) 337"ֵהןְלכֹ  ַהּלֵ
  

  ִאין, 
ֵמיּה ֵלִוי.  ׁשְ ְבָרא ּדִ ִאיְתְרֵמי ֵליּה ּגַ   ּדְ

  
מֹו!  מֹו? ַוֲהלֹא ְיהֹוָנָתן ׁשְ   ְוִכי ֵלִוי ׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ן ִויהֹוָנָתן"ׁשֶ ְרׁשֹ  ּבֶ ן םּגֵ ֶ  ּבֶ    ה,ְמַנׁשּ
ֶבט ֲהִניםכֹ  ָהיוּ  ּוָבָניו הּוא ִני ְלׁשֵ   .(שופטים יח, ל) 338"ַהּדָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה הּוא?!  ֶ ן ְמַנׁשּ   ְוִליַטֲעִמיְך ְוִכי ּבֶ
ה הּוא,  ן מׁשֶ   ַוֲהלֹא ּבֶ

ְכִתיב:  ֵני"ּדִ המֹ  ּבְ ְרׁשֹום ׁשֶ    !(דברי הימים א' כג, טו) "ֶוֱאִליֶעֶזר ּגֵ
ָעׂשָ  א, ִמּתֹוְך ׁשֶ ה, ֶאּלָ ֶ ְמַנׁשּ תּוב ּבִ ָלאֹו ַהּכָ ה ּתְ ֶ ה ְמַנׁשּ   ה ַמֲעׂשֵ

יהּוָדה.  תּוב ּבִ ָלאֹו ַהּכָ ָאֵתי ִמְיהּוָדה, ּתְ ה ּדְ ֶ ה ְמַנׁשּ ה ַמֲעׂשֵ ָעׂשָ   ָהָכא ַנִמי, ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

יָאַמר  ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : יֹוַחי ּבֶ
ְלָק  ּתֹוִלין ֶאת ַהּקַ אן ׁשֶ ְמקּוְלָקל. ִמּכָ   ָלה ּבַ

  
י ר יֹוֵסי ַרּבִ   ָאַמר:  ֲחִניָנא ּבַ

לֹום ַאֲחֵרי ָיְלָדה תוֹ ְואֹ  דְמאֹ  ַארּתֹ  טֹוב הּוא ְוַגם"ֵמָהָכא:    ,(מלכים א' א, ו) 339"ַאְבׁשָ
ן ַמֲעָכה! ַוֲהלֹא ֲאדֹ  לֹום ּבֶ ית ְוַאְבׁשָ ן ַחּגִ ה ּבֶ   ִנּיָ

ל ה ַאְבׁשָ ה ַמֲעׂשֵ ָעׂשָ א, ִמּתֹוְך ׁשֶ ְלכּות, ֶאּלָ ּמַ ָמַרד ּבַ   ֹום ּדְ
לֹום,  ַאְבׁשָ תּוב ּבְ ָלאֹו ַהּכָ   ּתְ

ה.   ֶ ְמַנׁשּ תּוב ּבִ ָלאֹו ַהּכָ ה ּתְ ֶ ה ְמַנׁשּ ה ַמֲעׂשֵ ָעׂשָ   ָהָכא ַנִמי, ִמּתֹוְך ׁשֶ
  
  

                                                           

י ֵייִטיב ה 337 י כִּ ה ָיַדְעתִּ ִוי ְלכֵֹהן 'ַוּיֹאֶמר ִמיָכה ַעתָּ י ָהָיה ִלי ַהּלֵ   ִלי ּכִ
ִקימּו ָלֶהם  338 לוֹ ַוּיָ ִני ַעד יֹום ּגְ ֶבט ַהּדָ ן ְמָנֶשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו כֲֹהִנים ְלׁשֵ ְרׁשֹם ּבֶ ן ּגֵ ֶסל ִויהֹוָנָתן ּבֶ ֵני ָדן ֶאת ַהּפָ   ת ָהָאֶרץּבְ
יָת ְוַגם הּוא טֹוב ּתַֹאר ְמאֹד ְואֹתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי ַא  339 ָכה ָעׂשִ ָמיו ֵלאמֹר ַמּדּוַע ּכָ לֹוםְולֹא ֲעָצבֹו ָאִביו ִמּיָ   ְבׁשָ

  רש"י
. בספר שופטים ער וגו'ויהי נ

כתיב בפרשת פסלו של מיכה: 
וקא מתמה גמרא ממשפחת 
יהודה אלמא מיהודה קאתי 
וכתיב והוא לוי אלמא מלוי 

   קאתי קשיין אהדדי:
. להכי קרו אלא לאו דאבוה מלוי

ליה לוי שהלוים למטה אבותם 
נקראים לוים והאי דקאמר 
ממשפחת יהודה על שם שאמו 

   משבט יהודה:
. א גברא דשמיה לויומשני ל

האי דכתיב והוא לוי כלומר כך 
שמו ולא משבט לוי הוא אלא 
משבט יהודה כדכתיב ממשפחת 
יהודה דמשפחת אב קרויה 

   משפחה:
. בתמיה היינו דקאמר מיכה כו'

שהיה מתגאה בעצמו על שנקרה 
לו איש לוי לכהן לע''ז ואי 
משבט יהודה הוא ממה היה 
משתבח לעצמו אלא ודאי משום 

משבט לוי הוא שבהם בחר ד
הקדוש ברוך הוא לשרתו 
ולעולם אבוה מלוי ואימיה 
מיהודה והדרא קושיין 

   לדוכתה:
ומשני דאתרמי ליה גברא 

. בכך היה משתבח ששמיה לוי
כאילו הוה משבט לוי ולעולם 
לאו לוי הוא אלא משבט 

   יהודה:
. בעל כרחך האי והלא יונתן שמו

דקרי ליה לוי היינו דמשבט לוי 
הוי וקרי ליה משפחת יהודה 
אלמא משפחת האם קרויה 

   משפחה:
. הנו''ן תלויה לפי בן מנשה

שהיא יתירה דבן משה הוא 
ויהונתן בן גרשם כו' בההיא 
פרשתא כתיב שגזלו שבט הדני 
פסלו של מיכה והלוי הלך 
עמהם להיות להם לכהן ומשני 
וכי בן מנשה הוא והלא בן משה 

ם הוא דלכך הנו''ן תלויה וג
מדקרי ליה לוי שהיה משבט לוי 
וכדכתיב בדברי הימים ובני 

    משה גרשום ואליעזר:

אלא מתוך שעשה מעשה 
. בן חזקיה מלך יהודה מנשה

שעבד ע''ז תלאו הכתוב במנשה 
הכא נמי לעולם משבט לוי הוא 
כדקאמרת והאי דקרי ליה 
ממשפחת יהודה לאו משום 
דאתי מיהודה לא אביו ולא אמו 

ה מעשה מנשה אלא מתוך שעש
   בן חזקיה כו':

. מדקרי ליה בן מנשה מכאן
   וממשפחת יהודה:

. דבהך פרשתא מיירי הקלקלה
   שנעשה כהן לע''ז:

   . מנשה:במקולקל
. משמע ילדה אחרי אבשלום

   שמאם אחת היו:
    . היה בן חגית:והלא אדניה
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            בבבב    קט,קט,קט,קט, . 2
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ּטֹוִבים,  ק ָאָדם ּבַ   ְלעֹוָלם ִיְדּבַ
ֲהֵרי מֹ  ת ׁשֶ א ּבַ ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ּנּו ְיהֹוָנָתן, ׁשֶ   ִיְתרֹו ָיָצא ִמּמֶ

ְנָחס. ַאֲהרֹ  ּנּו ּפִ יָנָדב ָיָצא ִמּמֶ ת ַעּמִ א ּבַ ׂשָ ּנָ   ן ׁשֶ
  
ְנָחס ָלאו ִמִיְתרֹו ָאֵתי?וּ     !ּפִ

ִתיב:  ן ְוֶאְלָעָזר"ְוָהא ּכְ נֹות לוֹ  ָלַקח ןַאֲהרֹ  ּבֶ ה לוֹ  ּפּוִטיֵאל ִמּבְ ָ    !(שמות ו, כה) 340"ְלִאׁשּ
ָאֵת  ם ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה? ַמאי ָלאו ּדְ יּטֵ ּפִ ְתרֹו, ׁשֶ   י ִמּיִ

  
  לֹא! 

ט ִיְצרֹו.  ְטּפֵ ּפִ ָאֵתי ִמּיֹוֵסף ׁשֶ   ּדְ
  

ן ּפּוִטי ֶזה?  ים אֹותֹו ְואֹוְמִרים ְרִאיֶתם ּבֶ ָבִטים ְמַבּזִ   ַוֲהלֹא ׁשְ
יא ׁשֵ  ם ֲאִבי ִאּמֹו ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַיֲהרֹוג ְנׂשִ יּטֵ ּפִ ן ׁשֶ ָרֵאל?!  ּבֵ ׂשְ   ֶבט ִמּיִ

  
ְתרֹו,    קי,א יּה ִמּיִ ִאּמֵ ּה ּדְ יּה ִמּיֹוֵסף, ִאּמָ ִאּמֵ א ִאי ֲאבּוָה ּדְ   ֶאּלָ

יּה ִמּיֹוֵסף.  ִאּמֵ ּה ּדְ ְתרֹו, ִאּמָ יּה ִמּיִ ִאּמֵ   ִאי ֲאבּוָה ּדְ
  

ְכִתיב:  ְיָקא ַנִמי ּדִ נֹות"ּדַ   , (שמות ו, כה) "ּפּוִטיֵאל ִמּבְ
ַמע ִמ  י ׁשְ ְרּתֵ ּה. ּתַ   יּנָ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַאֶחיָה,  ְבּדֹוק ּבְ ּיִ ה ָצִריְך ׁשֶ ָ א ִאׁשּ   ַהּנֹוׂשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ח"ׁשֶ ּקַ ַבע ֶאת ןַאֲהרֹ  ַוּיִ ת ֱאִליׁשֶ יָנָדב ּבַ   ,(שמות ו, כג) 341"ַנְחׁשֹון ֲאחֹות ַעּמִ
ֱאַמר  ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ת"ִמּמַ יָנָדב ּבַ ֲאחֹות ַנְחׁשֹון "ַעּמִ   ִהיא?! , ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ? "ַנְחׁשֹון ֲאחֹות"ַמה ּתַ

ַאֶחיָה.  ְבּדֹוק ּבְ ּיִ ה ָצִריְך ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ַהּנֹוׂשֵ אן, ׁשֶ   ִמּכָ
  

ָנא:    ּתָ
ִנים רֹוב   . ָהֵאם ַלֲאֵחי ּדֹוִמין ּבָ

  

                                                           

י ֲאבֹות ַהְלוִ  340 ה ָראׁשֵ יְנָחס ֵאּלֶ ֶלד לֹו ֶאת ּפִ ה ַותֵּ ָ נֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאׁשּ ן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמּבְ חָֹתםְוֶאְלָעָזר ּבֶ ּפְ ם ְלִמׁשְ   ּיִ
ֶלד לֹו ֶא  341 ה ַותֵּ ָ יָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו ְלִאׁשּ ת ַעּמִ ַבע ּבַ ח ַאֲהרֹן ֶאת ֱאִליׁשֶ ּקַ   ת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמרַוּיִ

  רש"י
   . בן בנו של משה:יצא ממנו יהונתן

הינן . בן בנו של אהרן: ומתמפנחס
פנחס והלא מיתרו קאתי מבת 
יתרו אלמא קרוב היה ליתרו יותר 
מיהונתן בן גרשום ואפי' הכי 
חסיד היה ואין ללמוד מכאן 
שידבק אדם בטובים שהרי אלעזר 
אבי פנחס לקח בת יתרו ויצא 
ממנה פנחס ואם אהרן דבק 
בטובים אלעזר בנו לא דבק 

   בטובים:
. מבנות יתרו כו' כלומר מאי לאו

   תרו ממש אחת מבנותיו:בת י
   . כלומר משבט יוסף:מבנות יוסף

. מתריס ונלחם כנגד יצרו שפטפט
כדאמרי' לקמן בפירקין (דף קטו:) 
חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט 

   כנגדו:
ופרכינן והלא שבטים מבזין אותו 

. בסנהדרין בפרק אלו הן כו'
הנשרפין התחילו שבטים מבזין 

   אותו כו':
און . כדכתיב כהן שפיטם

    (בראשית מא) כומר:

. אלא אלא אי אבוה דאמיה כו'
לעולם לאו מבת יתרו ממש נולד 
פנחס שהרי גם מיוסף היה 
כדדרשינן לקמן פוטיאל שני 
פיטפוטין משמע מיוסף שפיטפט 
ביצרו ומיתרו שפיטם עגלים 
והלכך אי אפשר שתהא אמו בת 
יתרו ממש דמה ענין בת יתרו אצל 

ר לקח שבט יוסף אלא ה''ק ואלעז
לו אשה מבנות פוטיאל כלומר 
שאשתו נולדה מיתרו ומיוסף 
ומהשתא מצינן למימר שדור 
רביעי או דור חמישי היה פנחס 
לבת יתרו ולא היה קרוב ליתרו 
כיהונתן בן גרשם ולהכי אהני מה 
שדבק אהרן בטובים ואותו זקינו 
של פנחס מצד האם שדבק ביתרו 
ואעפ''כ יצא ממנו פנחס ליכא 

י מיניה למאי דבעינן לאקשוי
למילף ממשה שיצא ממנו יהונתן 
שהרי פנחס היה רחוק מיתרו יותר 

   מיהונתן:
. ואמיה אבוה דאמיה מיוסף

דאמיה נפקא מיתרו כגון מבניו 
של יתרו או מבני בניו וליכא 
למימר אמה דאמיה מיתרו בת 
יתרו ממש דאם כן קרוב הוא 
ליתרו כיהונתן ולא ילפינן ממשה 

   די:ומאהרן מי
. מבנות יתרו אבוה דאמיה מיתרו

ונראה בעיני דה''ג אלא אי אבוה 
דאמיה מיוסף כו' ואאמה של אם 
פנחס קאי וה''ק אי אבי אמה של 
אשת אלעזר מיוסף כו' דהשתא 
הוה ליה לפנחס דור אחד רחוק 

   מיתרו יותר מיהונתן:
. מדלא כתב פוטיאל תרתי משמע

פוטאל בלא יו''ד הלכך שני 
רשינן שפיטפט ושפיטם פיטויים ד

אי נמי מדכתיב מבנות דמשמע 
משתי בנות של פיטפוט ופיטום 
מדלא כתיב בת פוטיאל כן נראה 

   בעיני:
. שהבנים דומין שיבדוק באחיה

   לאחי האם כדלקמן:
. לפי שהיתה מלמד שבדק באחיה

אחות נחשון שהיה נשיא למטה 
  יהודה מתוך חשיבותו לכך לקחה:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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        אאאא    קי,קי,קי,קי, . 3
סּורוּ 342" ה ַוּיָ ּמָ ה ּוָמה ֲהלֹם ֱהִביֲאךָ  ִמי אֶמרַוּיֹ  ׁשָ ה ַאּתָ ֶזה עֹוׂשֶ ךָ  הּוַמ  ּבָ   .(שופטים יח, ג) "הפֹ  ּלְ
  

יּה: ָאְמרּו לֹו: ָלאו ִמּמֹ  ְכִתיב ּבֵ ה ָקא ָאֵתית, ּדִ ְקַרב ַאל"ׁשֶ    ?"ֲהלֹם ּתִ
יּה: ָלאו ִמּמֹ  ְכִתיב ּבֵ ה ָקא ָאֵתית, ּדִ ה ַמה"ׁשֶ    ?"ְבָיֶדךָ  ּזֶ
יּה: ָלאו ִמּמֹ  ְכִתיב ּבֵ ה ָקא ָאֵתית ּדִ ה"ׁשֶ ִדי דֲעמֹ  הּפֹ  ְוַאּתָ    ?"ִעּמָ

ה כֹ  ָעׂשֶ   ַלֲעבֹוָדה ָזָרה?!  ןֵה ּתֵ
  

א:  ית ֲאִבי ַאּבָ ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ   ָאַמר ָלֶהן: ּכָ
יר ָאָדם ַעְצמֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָר  ּכִ ִרּיֹותְלעֹוָלם ַיׂשְ    .ה ְוַאל ִיְצָטֵרְך ַלּבְ

  
ׁש,    ְוהּוא ָסַבר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ

א ֲעבֹוָדה ָזָרה  ָרה לֹו, ֲעב -ְולֹא ִהיא, ֶאלָּ ּזָ   ֹוָדה ׁשֶ
ַדֲאַמר ֵליּה  ֲהָנא ַרבלְ  ַרבּכְ   : ּכָ

ׁשּוָקא יָמא: ְוָלא  ל אגרא קוֹ ׁשְ וּ  ְנטֹוׁש ְנֵביְלָתא ּבְ ְבָרא ַרּבָ "ּתֵ ָתאּגַ י ִמיּלְ   . "א ֲאָנא ְוִזיָלא ּבִ
  

יֹוֵתר,  מֹון ָחִביב ָעָליו ּבְ ּמָ ִוד ׁשֶ ָרָאה ּדָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
הּו ַעל ָהאֹוָצרוֹ    ת, ִמיּנָ

ֱאַמר  ּנֶ ֻבֵאל"ׁשֶ ן ּוׁשְ ְרׁשֹ  ּבֶ ן םּגֵ המֹ  ּבֶ ֶ   .(דברי הימים א כו, כד) "ָצרֹותָהאֹ  ַעל ָנִגיד 343ׁשּ
מֹו!  מֹו? ַוֲהלֹא ְיהֹוָנָתן ׁשְ בּוֵאל ׁשְ   ְוִכי ׁשְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָכל ִלּבֹו.   ב ָלֵאל ּבְ ָ ׁשּ   ׁשֶ
   

                                                           

ם, ַוּיֹאְמרּו לֹו ִמי 342 סּורּו ׁשָ ֶזה, ּוַמה- ֱהִביֲאָך ֲהלֹם, ּוָמה-ַוּיָ ה ּבָ ה עֹׂשֶ ָך פֹה-ַאתָּ  הפסוק במקור שונה מהפסוק בגמרא.  ּלְ

 מסורת הש"ס על פי הפסוק, במהדורת הדפוס: מנשה 343

  רש"י
. ביהונתן בן ויסורו שם וגו'

   גרשם מיירי בפרשת מיכה:
. שבט הדני שבאו ויאמרו לו

   שם:
. אלא שלא יהא ישכיר עצמו כו'

   לבו לע''ז:
. הוא חשוב שהיא זרה לו

והמלאכה נמבזה ומכוערה אלא 
   שאין בה איסור:

   . הפשט:נטוש
. כלומר הפשיטנה וטול אגרא

בשכר בשוק לעין כל ואין כאן 
ינא ביה חילול השם כלל ולא קר

ומשניאי אהבו מות דדרשינן 
ליה במסכת שבת (דף קיד.) 
בתלמידי חכמים שיש רבב על 
בגדו אבל לעשות מלאכה 

   להתפרנס אין כאן גנאי:
. ה''ג ולא תימא גברא רבא אנא

ואית דגרסינן נמי ולא תימא 
כהנא אנא כהן אני וחשוב וגנאי 

   לי הדבר:
. שלא היה לו והלא יהונתן שמו

ם כי אם זה בלבד לגרשם בני
כדכתיב בדברי הימים ובני 

   גרשם שבואל הראש:
. עכשיו ששב לאל בכל לבו

שהיה לו ממון הרבה ואי משום 
דכתיב ויהונתן בן גרשם בן 
מנשה הוא ובניו כהנים לשבט 
הדני עד יום גלות הארץ 
ואמרינן בסדר עולם עד יום 
שגלה מטה דן ופסלו של מיכה 
עמו כך מפורש בפרק בתרא 

ברכות ירושלמי מתיבין ליה ד
והכתיב עד יום גלות הארץ 
אמרי כיון שמת דוד עמד שלמה 
והחליף כל הסנקליטין והחליפו 
עמהן חזר לקלקולו הראשון 
הה''ד ונביא אחד זקן יושב 
בבית אל אמרין הוא הוה וקבעי 
התם כהן לע''ז והאריך ימים 
אמרי ע''י שהיתה עינו צרה 
 בע''ז שלו כיצד הוה בר נש
מייתי ליה תור או אימר או גדי 
לע''ז והוה א''ל פייסיה עלוי 
והוא אמר מה מועילה לך לא 
אכלה ולא שותה לא מטיבה 
ולא מריעה א''ל ומה נעביד א''ל 
זיל אייתי לי חדא פינך דסלת 
ועשר ביעין עלוי ואנא אפייס לה 
עלך וכיון דאזל ליה אכיל לון 
אתא חד בר פחין ואמר ליה כן 

אם אינה מועילה אמר ליה 
כלום מה את עביד הכא אמר 
ליה בגין חיי וכיון שעמד דוד 

    כו':
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  רש"י
. דהבנים קודמים לבנות מדלא קתני הבנים והבנים את האב מנלן

והבנות את האב ומיהו בנות נוטלות עישור נכסים כתקנת חכמים 
   במס' כתובות (דף סח.):

ה למכתב איש כי ימות . והוה לידכתיב איש כי ימות ובן אין לו וגו'
   ובן ובת אין לו אי נמי איש כי ימות והעברתם את נחלתו לבתו ולבנו:

   . עם הבת הא יש לו בן ובת הבן קודם:טעמא דאין לו בן
. דהכי אשמועינן קרא איכא בן בלא בת א''ל רב פפא לאביי אימא

לירות בן איכא בת בלא בן תירות בת איכא תרוייהו בן ובת לא האי 
ת כו' כדמפרש לקמיה לא האי לירות כולו ולא האי לירות כולו לירו

אלא כחדא ירתון דה''ק קרא איש כי ימות בן אין לו עם הבת שיירשו 
שניהן כאחת אלא בת יחידית בלא בן יש לו והעברתם את הנכסים 

  לבתו הא איתנהו תרוייהו יירתון כחדא:
   . אם לא קרוביו הקרובים לו יותר:מאן כו'

   מושל העיר: .בר קשא
. אי איתא דאמר רחמנא דכחדא יירתון נמצא א''ל אביי לרב פפא

שאין הבן ראוי לירושה יותר מן הבת ובן ובת כשני בנים דמו וכי 
איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה אלא חד ברא לירתינהו 
לכולהו נכסי דאב בתמיה ואמאי כתב ואם אין לו בן והעברתם את 

א לישתוק קרא מיניה והכי איבעי ליה למכתב איש נחלתו לבתו פשיט
כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו וגו' וממילא ידענא דאם אין לו 
בן הבת תירש את הכל מאחר ששניהן שוין בנחלה אלא ודאי 
לאשמועינן אתא דבן קודם לבת ואיצטריך לאשמועינן דאע''ג דאין 

בן ונתתם את נחלתו  הבת יורשת במקום שיש בן וסד''א היכא דלית
לאחיו אבל לא לבתו דכי היכי דאין אמו יורשתו דמשפחת אם אינה 
קרויה משפחה הכי נמי אין בתו יורשתו דאין משפחת נשים קרויה 
משפחה לא למעלה דידיה כגון אמו ולא למטה דידיה כגון בתו קמ''ל 

   והעברתם את נחלתו לבתו:
מנא כי האי גוונא ובן . אימא להכי כתב רחאמר ליה רב פפא לאביי

אין לו והעברתם ולא כתב ונתתם את נחלתו לבנו ולבתו דהא קא 
משמע לן דבת נמי בלא בן בת יורשת הויא דסד''א בן ובת יירתון 
כחדא אבל היא לבדה איכא למימר דלא תירות מידי קמ''ל והעברתם 
את נחלתו לבתו וכל שכן שתירש עם הבן כל רבותי מפרשין כן ולא 

דכיון דא''ל אביי איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה  נהירא
אלא חד ברא כו' אלמא פשיטא ליה הך סברא דכיון דכחדא יירתון 
היא שקולה כבן ופשיטא דתירות כל הנכסים כי ליכא בן בהדה ואין 
זו שיטת גמרא שיכחיש המקשה סברת המתרץ בלא טענה אחרת אלא 

ני דה''פ ודלמא הא קמ''ל האי אם כן מקשה לו מצד אחר ונראה בעי
ועברתם דבת נמי כמו בן בת ירושה הויא שישנה בכלל ירושת אב 
דסד''א לא תירש בת כלל לא עם הבן ולא בלא בן דבזכרים קפיד 
רחמנא כדכתב ונתתם את נחלתו לאחי אביו וכתב נמי ממשפחתו 
משפחת אב קרויה משפחה קא משמע לן דיורשת הויא והלכך כי 

מי תפלוג בהדיה דמהיכא ממעטינן לה דלמא ה''ק קרא איכא בן נ
איש כי ימות ובן אין לו שיירש עם הבת והעברתם את כל הנחלה 
לבתו כלומר אז עוברת כל הנחלה משבט לשבט על ידי בתו כדרבי 
אבל היכא דאיכא בן בהדה אין כל הנחלה נעקרת משבט זה ומשום 

   לבנו ולבתו: דאתא קרא לאשמועינן כדרבי לא הוה מצי למכתב
. דמינה שמעינן דבת יורשת ומשני ההוא מוכל בת יורשת נחלה נפקא

כל נכסי אביה כי ליכא בן בהדה דבבת בלא בן מיירי קרא וללשון 
האחרון שפירשתי שמעינן מיהת דבת ישנה בכלל ירושה וה''מ למכתב 
איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו לאחיו ולא איצטריך ובן 

   ו אלא להקדים בן לבת:אין ל
. נפקא דבן קודם לבת דקאמרי בנות רב אחא בר יעקב אמר מהכא

צלפחד למשה למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו שלא ליטול כלום 
בנחלה בשביל שאין לו בן ולא תעשה לנו תקנה ליטול במקום בן 
מאחר דליכא בן שאילו היה לאבינו בן היינו שותקות ולא היינו 

ה שהרי לא היה נגרע שם אבינו אבל עתה כי אין לו בן תובעות נחל
   תנה לנו נחלה וגו':

   . שהיו סבורות שיהיה הדין כן:דקאמרן הכי
. לאחר דברי בנות צלפחד שלאחר דבריהן נאמרה פרשת ניתנה תורה

נחלות ונתחדשה הלכה דברא וברתא יירתון כחדא ולא כשהיו 
   סבורות:

   בן אין לו:. מאיש כי ימות וכדשנין מעיקרא
   . [נפקא] בן קודם לבת:רבינא אמר מהכא

. יש מפרשין דהקרוב דריש כדאמר רבא (פסחים דף נח:) הקרוב
דהעולה עולה ראשונה ואמרינן נמי (חולין דף צא:) הירך המיומנת 
שבירך הכא נמי הקרוב קרוב קודם מי שקרוב יותר קודם לחבירו ובן 

י קורביה דבן לאב טפי מבת קרוב מבת כדמפרש ואזיל: ופרכינן ומא
אם תאמר שבן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה מה שאין כן בבת 
הא לאו מילתא היא דאי משום יעדה אינו קרוב יותר אלא מפני 
שהבת אינה בת יעדה שאי אפשר לאשה להנשא לאשה אחרת וגבי 
שדה אחוזה נמי איכא למימר דקמה תחת אביה דמהך פירכא דכלום 

א במקום שאין בן קיימא ליה לתנא דהבן קם תחת אביו יש יבום אל
לשדה אחוזה ולא האח והכי נמי איכא למימר גבי בת כלום יש יבום 
אלא במקום שאין בת ואע''ג דבמס' ערכין פרק אין מקדישין (דף כה:) 
ממעט לה לבת משדה אחוזה מדכתב אם מכר את השדה לאיש אחר 

ום בן ובת נמי במקום בן כי ותנא דבי ר' ישמעאל כל שהוא אחר במק
אחר דמיא הני מילי דחשבינן לה כי אחר לגבי בן משום דדרשינן איש 
כי ימות ובן אין לו וגו' שהבן קודם לבת אבל אי לא הך דרשה דאיש 
כי ימות וגו' הוה אמינא בין לגבי ירושה בין לגבי שדה אחוזה כי הדדי 

 נינהו:

        בבבב- - - - אאאא    קי,קי,קי,קי, . 4
ִניםוְ "   . "ָהָאב ֶאת ַהּבָ
  

  ַלן? ְמנָ 
  

ְכִתיב:  י ִאיׁש "ּדִ   וגו'  (במדבר כז, ח) 344"ָימּות ּכִ
ן, ּדְ ַטֲעָמא    ֵאין לֹו ּבֵ

ן  ן קֹוֵדם!  - ָהא ֵיׁש לֹו ּבֵ   ּבֵ
  

א ַרבָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
ן  א ּבֵ ן,  - ֵאיָמא: ִאי ִאיּכָ   ֵלירּות ּבֵ

ת  א ּבַ ת,  -ִאיּכָ ירּות ּבַ   ּתֵ
ן ּוַבת  א ּבֵ   ַהאי ֵלירּות, ְולֹא ַהאי ֵלירּות! לֹא  -ִאיּכָ

  
א, ^ַמאן ֵלירּות?    קי,ב   ְוֶאּלָ

ָמָתא ֵלירּות?!  א ּדְ ר ַקׁשָ   ַאּטּו ּבַ
  

  ָהִכי ָקא ָאִמיָנא: 
ן ּוַבת  א ּבֵ יּה,  -ִאיּכָ יּה, ְולֹא ַהאי ֵלירּות ּכּולֵּ   לֹא ַהאי ֵלירּות ּכּוּלֵ

י ֲהָדֵדי ֵליְרתּו.  א ּכִ   ֶאּלָ
  

ֵייַא ָאַמר ֵליּה    : ּבַ
מּוִעיַנן    ,ְוִאְצְטִריְך ְקָרא ְלַאׁשְ

הּו ִנְכֵסי?!  ָרא ֵליְרִתיְנהּו ְלכּוּלְ א ַחד ּבְ ֵלית ֵליּה ֶאּלָ   ֵהיָכא ּדְ
  

ַמע ָלן:    ְוִדְלָמא ָהא ָקא ַמׁשְ
ה ִהיא!  ת ְירּוׁשָ ַבת ַנִמי ּבַ   ּדְ

  
ת ְוָכל"ַההּוא ִמ  תיֹ  ּבַ   . ָנְפָקא (במדבר לו, ח) 345"ַנֲחָלה ֶרׁשֶ

  
  

ר ַאָחא ַרב   ָאַמר:  בַיֲעקֹ  ּבַ
ה" ֵמָהָכא: ַרע ָלּמָ ם ִיּגָ ְחּתוֹ  ִמּתֹוךְ  ָאִבינוּ  ׁשֵ ּפַ י ִמׁשְ ן לוֹ  ֵאין ּכִ 346"ּבֵ

  ,כז, ד) (במ' 
ן" לוֹ  "ֵאיןַטֲעָמא    , ּבֵ

ן ן קֹוֵדם.  -  ָהא ֵיׁש לֹו ּבֵ   ּבֵ
  

נֹות ְצ  ָקָאְמָרן ָהִכיְוִדְלָמא ּבְ    ,ָלְפָחד הּוא ּדְ
נָ  ה ֲהָלָכה! ִניּתְ ׁשָ   ה ּתֹוָרה, ְוִנְתַחּדְ

  
א,    ֶאּלָ

ָרא.  ין ֵמִעיּקָ ּנִ ְדׁשַ א ּכִ וְרּתָ   ְמַחּוַ
  
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
רֹ ֵמָהָכא     ,)במדבר כז, יא( 347ב ֵאָליו""ַהּקָ
רֹ     .ָקרֹוב קֹוֵדם - ב""ַהּקָ

  
תּדְ ּוַמאי קּוְרָבה    ?ֵבן ִמּבַ

ַחת ָאִביו ִליָעָדהׁשֶ  ן ָקם תַּ הְולִ  ,ּבֵ ֵדה ֲאחּוּזָ    .ׂשְ
  

                                                           

ָרֵא  344 ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ ְוֶאל ּבְ י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרתֶּ ר ֵלאמֹר ִאיׁש כִּ ַדּבֵ   ל תְּ
ה ְלַמַען ִיי 345 ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלתְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ   ֲאבָֹתיו ְרׁשּו ּבְ
תֹוְך ֲאֵחי ָאִבינוּ  346 ה ּבְ נּו ֲאֻחּזָ ָנה ּלָ ן תְּ י ֵאין לֹו ּבֵ ְחּתֹו ּכִ ּפַ ם ָאִבינּו ִמּתֹוְך ִמׁשְ ַרע ׁשֵ ה ִיּגָ   ָלּמָ
ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה 347 ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו ַהּקָ ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלׁשְ ה ה ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתתֶּ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ ה 'ִלְבֵני ִיׂשְ   ֶאת מֹׁשֶ



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ת ְיָעָדה ִהיא,  ,ְיָעָדה ת ָלאו ּבַ   ּבַ
ה ַנִמי ֵדה ֲאחּוּזָ    !ׂשְ

א ּנָ ָהא ַקְייָמא ֵליּה ַלּתַ יְרָכא ּגּוָפּה הּוא ּדְ    ,ֵמַהאי ּפִ
לּום ֵיׁש ִיּבוּ  ןּכְ ֵאין ּבֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ    !ם ֶאּלָ

  
ָרא ין ֵמִעיּקָ ּנִ ְדׁשַ א ּכִ וְרּתָ א, ְמַחּוַ    .ֶאּלָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ם אֹ  ,ֵמָהָכא   , (ויקרא כה, מו) 348ָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם""ְוִהְתַנַחְלּתֶ
ֵניֶכם" נֹוֵתיֶכם.  - "ּבְ   ְולֹא ּבְ

  
ה א ֵמַעּתָ   , (דברים יא, כא) 349"ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם" ,ֶאּלָ

ֵניֶכם"ָהִכי ַנִמי  נֹוֵתיֶכם? "ּבְ    !ְולֹא ּבְ
  

אֵני ָרָכה ׁשָ    .ּבְ
  
  

                                                           

ָרֵאל ִאיׁש  348 ֵני ִיׂשְ ֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ ת ֲאֻחּזָ ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ ָפֶרךְ  ְוִהְתַנֲחְלתֶּ ה בֹו ּבְ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ   ּבְ
ע הְלַמַען ִיְרּבּו יְ  349 ּבַ ר ִנׁשְ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ 'ֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָ יֵמי ַהׁשּ   ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ

  רש"י
. ומהשתא אלא מחוורתא כו'

למידרש מיניה גבי שדה איכא 
אחוזה דבת במקום בן כאחר 

   דמיא כדאשכחן גבי ירושה:
. הוה מצי לבניכם אחריכם

   למכתב לזרעכם:
   . במקום שיש בן:ולא בנותיכם
. דלכל ישראל מברך ברכה שאני

ולא איצטריך למכתב זרעכם 
דסברא היא דבין אבנים בין 
אבנות קאי דאין ברכה לחצאין 

איתא דבנות אבל גבי ירושה אם 
יורשות במקום בן הוה ליה 

    למכתב זרעכם:
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        קי, בקי, בקי, בקי, ב . 5
  וכו'.  "ָהַאִחין ִמן ָהָאב נֹוֲחִלין ּוַמְנִחיִלין"
  

   ?ְמָנַלן
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ֵני ַיֲעקֹ  (בראשית מב, יג) 351'ַאֲחָוה' (במדבר כז, ט) 350'ַאֲחָוה'ָאְתָיא    ב, ִמּבְ

ן  ַהּלָ    ,ִמן ָהָאב ְולֹא ִמן ָהֵאם - ַמה ּלְ
אן    ְולֹא ִמן ָהֵאם. ִמן ָהָאב  -ַאף ּכָ

  
ה ִלי ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָתּה" ?ְוָלּמָ ּפַ ׁשְ ִתיב,  (במדבר כז, יא) 352"ִמּמִ   ּכְ

ַחת ָאב ְקרּוָיה  ּפַ ָחה'ִמׁשְ ּפָ ַחת ֵאם ֵאיָנּה ְקרּוָיה , ִמ 'ִמׁשְ ּפַ ָחה'ׁשְ ּפָ    !(במדבר א, ב) 353'ִמׁשְ
  

   ,ִאין ָהִכי ַנִמי
ַמר  ה, ְלִעְנַין יִ ּדְ ְוִכי ִאיּתְ ַמרַרּבָ    .ּבּום ִאיּתְ

                                                           

ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו 350 ת ּוְנַתתֶּ   ְוִאם ֵאין לֹו ּבַ
ֶאֶרץ כְּ  351 ֵני ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּו ּבְ ֵנים ָעׂשָ טֹן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנוּ ַוּיֹאְמרּו ׁשְ ה ַהּקָ   ָנַען ְוִהּנֵ
ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה לִ  352 ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו ַהּקָ ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלׁשְ ה הְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתתֶּ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ   הֶאת מֹׁשֶ  'ְבֵני ִיׂשְ
לָֹתם 353 ל ָזָכר ְלֻגְלּגְ מֹות ּכָ ר ׁשֵ ִמְסּפַ חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ּבְ ּפְ ָרֵאל ְלִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ אּו ֶאת רֹאׁש ּכָ   ׂשְ

  רש"י
. כתיב הכא ונתתם אחוה אחוה

את נחלתו לאחיו וכתיב התם 
(בראשית מב) שנים עשר עבדיך 
אחים אנחנו בני איש אחד וגו' 
בני איש מיותר הוא לדרוש 

   דסתם אחין אינן אלא מן האב:
. גזרה שוה גבי ירושה למה לי

ב ממשפחתו הא נפקא לן מדכתי
   ואחין מן האם אינן ממשפחתו:

. כי ישבו אחים יחדו לענין יבום
ומת אחד מהם ובן אין לו וגו' 
(דברים כה) דאחיו מאביו 
מייבם את אשתו ולא אחיו 

    מאמו:

  



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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  וכו'.  ִאּמֹו" ֶאת ָהִאיׁש "וְ 
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
ת ְוָכל""   קיא,א תיֹ  ּבַ ּטֹות ַנֲחָלה ֶרׁשֶ ֵני ִמּמַ ָרֵאל ּבְ   .(במדבר לו, ח) 354"ִיׂשְ

ת ֵהיָאךְ  ת ּבַ ֵני יֹוֶרׁשֶ    ?ַמּטֹות ׁשְ
א ָאִביָה  זוֹ  ֶאּלָ ֶבטִמ  ׁשֶ ֵ ּה  ֶאָחד ׁשּ ֶבט ְוִאמָּ ֵ ן ּוֵמתוּ , ַאֵחר ִמׁשּ תָּ   . ִויִרׁשְ
א ִלי ְוֵאין ת ֶאּלָ ן ,ּבַ ִין ּבֵ    ?ִמּנַ

   ,ָוחֹוֶמר ַקל ָאַמְרתָּ 
ת ּוַמה הּוַרע ּבַ ִנְכֵסי ָחּה ּכֹ ׁשֶ ה ,ָהָאב ּבְ ִנְכֵסי ָחּה ּכֹ ִיּפָ   , ָהֵאם ּבְ

ן ה ּבֵ ּפָ ּיִ ִנְכֵסי חוֹ ּכֹ ׁשֶ ין ֵאינוֹ  ָהָאב ּבְ ה ּדִ ּפָ ּיִ ִנְכֵסי חוֹ כֹּ  ׁשֶ   ?! ָהֵאם ּבְ
קֹום אָת  ּוִמּמָ ּבָ ן ַמה ,ׁשֶ ַהּלָ ן ּלְ אן ַאף, ְלַבת קֹוֵדם ּבֵ ן ּכָ   . ְלַבת קֹוֵדם ּבֵ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י יֹוֵסיוְ  ַרּבִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּום ָאְמרוּ  ַרּבִ ב ִמׁשּ ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ   : ַרּבִ
ן ֶאָחד ת ְוֶאָחד ,ַהּבֵ ִוין - ַהּבַ ִנְכֵסי ׁשָ   ."ָהֵאם ּבְ

  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ּדֹון'.  ּנִ ין, ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ   'ּדַ
  

ּיֹו'?!  ֵריׁש 'ּדַ א ָלא ּדָ א ַקּמָ ּנָ   ְוּתַ
אֹוַרְייָתא הּוא!  ּיֹו' ּדְ   ְוָהא 'ּדַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ין" יַצד ָוחֹוֶמר, ַקל ִמּדִ   ? ּכֵ

המֹ  ֶאל' ה אֶמרַוּיֹ " ָפֶניהָ  ָיַרק קָירֹ  ְוָאִביהָ  ׁשֶ ֵלם ֲהלֹא ּבְ ְבַעת ִתּכָ   .(במדבר יב, יד) 355"ָיִמים ׁשִ
ִכיָנה ָוחֹוֶמר ַקל ְ ָעה ַלׁשּ ר ַאְרּבָ    !ָעׂשָ

א ּיוֹ ' :ֶאּלָ א ּדַ ין ִמן ַלּבָ ּדֹון ִלְהיֹות ַהּדִ ּנִ   !"'ּכַ
  

ּיֹו",  ֵריׁש 'ּדַ ָעְלָמא ּדָ   ּבְ
אֵני ָהָכא ָאַמר ְקָרא:  ְוׁשָ ּטֹות"ּדְ   , (במדבר לו, ח) "ִמּמַ

ה ָהָאב,  ה ָהֵאם ְלַמּטֵ יׁש ַמּטֵ   ַמּקִ
ן קֹוֵדם ְלַבת.  ה ָהֵאם ּבֵ ן קֹוֵדם ְלַבת, ַאף ַמּטֵ ה ָהָאב ּבֵ ּטֵ   ַמה ּמַ

  
  

אי ַרב ב.  ִניּתַ ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ ַרּבִ ד עּוְבָדא ּכְ   ָסַבר ְלֶמְעּבַ
  

מוּ ָאַמר ֵליּה    : ֵאלׁשְ
ְזַכְרָיה?  ַמאן ּכִ   ּכְ

  ָאֵפס ְזַכְרָיה! 
  

י ב.  ַטְבָלא ַרּבִ ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ ַרּבִ   ֲעַבד עּוְבָדא ּכְ
  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר ֵליּה 
  ַמאי ַהאי? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָאַמר  ָנא ַרבּדְ ר ִחיּנָ ֶלְמָיא ּבַ ֵמיּה ּדְ  ׁשֶ ְ   : ַרבִמׁשּ
י ְזַכְרָיה ַרּבִ ב.  ֲהָלָכה ּכְ ּצָ ן ַהּקַ   ּבֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

                                                           

ה ְלַמַען ִיי 354 ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ   ְרׁשּו ּבְ
ֲחֶנה ְוַאַח  'ַוּיֹאֶמר ה 355 ְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלּמַ ֵגר ׁשִ ּסָ ְבַעת ָיִמים תִּ ֵלם ׁשִ ָפֶניָה ֲהלֹא ִתכָּ ה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ ָאֵסףֶאל מֹׁשֶ   ר תֵּ

  רש"י
. דהאיש יורש את אמו ולא מה''מ

הבת את אמה דבן קודם לבת בנכסי 
האם דכי כתיב בן קודם לבת בנכסי 

יב איש כי ימות ובן אין האב הוא דכת
לו והעברתם וגו' אבל אשה כי תמות 
מנלן דירית לה בן וגם מנלן שיקדום 

  לבת:
. וכל בת יורשת נחלה ממטות וגו'

סיפא דקרא לאחד ממשפחת מטה 
אביה תהיה לאשה כדי שלא תסוב 
נחלה ממטה למטה אחר ומיהו לא 
נהג אלא באותו הדור כדלקמן 

רשינן כיון בפירקין (דף קכ.) ולקמן מפ
דיורשת שני מטות והיא נשאת למטה 
אביה הרי מכל מקום נוסבת נחלת 
   האם למטה אחר ולקמן מתרצינן לה:

. משמע שבת בת יורשת נחלה ממטות
אחת מקבלת נחלה משני מטות ואי 
אתה מוצא קרובים לה שתקבל נחלה 
מהם יותר מאביה ואמה וכגון שאביה 
משבט ראובן ואמה משבט שמעון 

שאת אמה לאביה היו לה אחין וכשני
לאמה של בת זו שיירשו נחלת אביהן 
דליכא הסבת נחלת אם לאב בשעת 
נישואין דלא קפיד קרא אלא שבשעת 
נישואין לא תהא ראויה לירש נכסי 
אביה ומיהו אחרי כן מתו אחיה ואחר 
כך מת אביה וירשה אותו ומתו האם 
והאב ולא היה להם כי אם בת זו 

רשת שני מטות וירשתן נמצאת יו
נחלת אמה ממטה שמעון ונחלת אביה 

   ממטה ראובן:
. שיורש את אמו דאיכא בן מנין

למימר בהכי קפיד קרא הבן יירש את 
   האב והבת תירש את האם:

. דבן קודם שהורע כחה בנכסי האב
   לה:

. דיורשת את יפה כחה בנכסי האם
   האם:

. אינו דין שיפה כחו בנכסי האם
עדיין לא למדנו  שיירש כמו הבת אבל

שיקדום לבת והיינו דקאמר וממקום 
שבאת וממקום שהתחלת ללמוד 
דהיינו מנכסי האב חזור ולמד עוד מה 
להלן כו' ולקמיה פריך לימא דיו לבא 

   מן הדין להיות כנדון:
   . דירתון כחדא:שוין

. בריש תורת מדין קל וחומר כו'
כהנים תניא רבי ישמעאל אומר 

רה נדרשת בשלש עשרה מדות התו
בהן מקל וחומר ומגזרה שוה ומבנין 
אב כו' והדר מפרש להו חדא חדא 
מקל וחומר כיצד באיזה ענין אנו 

   דורשין דבר מדבר ע''י קל וחומר:
. כלומר לא להחמיר על ויאמר ה' כו'

החמור מבקל הואיל ובא ללמוד מן 
הקל אלא דיו ללמד שיהא כמלמד 
כלומר דיו לבא מן הדין כו' לפיכך 

   סגר שבעת ימים כו':ת
. מאחר דאתא מקיש מטה האם כו'

בן בקל וחומר דיורש את אמו כבת 
והוקשו המטות בתיבה אחת דלא 
כתב שני מטות הלכך דרשינן מה מטה 
האב כו' ולקמיה פרכינן אי מה מטה 

   האב בכור נוטל בה פי שנים כו':
   . שם חכם:ניתאי

. דהבן והבת כר' זכריה בן הקצב
   בנכסי האם:יחלקו בשוה 
. כמו כי אפס כסף אפס זכריה

(בראשית מז) כלומר בטלו שאין 
    הלכה כמותו:
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ָך,    ִזיל ַאֲהַדר ּבְ
ֶלְמָיא ֵמאּוֵניְך.  -ְוִאי לֹא  ר ׁשֶ ָנא ּבַ יְקָנא ְלָך ַרב ִחיּנָ   ַמּפֵ

  
  

ר הּוָנא ַרב יא ּבַ    ִחּיָ
ַר  ד עּוְבָדא ּכְ בָסַבר ְלֶמְעּבַ ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ   .ּבִ

  
  : ַנְחָמן ַרבָאַמר ֵליּה 

  ַמאי ַהאי? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָאַמר    : ַרבָאַמר  הּוָנא ַרבּדְ

ב.  ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיּה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַלח ֵליּה?    ֶאׁשְ

  
  ִאיְכִסיף. 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַרב הּוָנא, ִאיְתִריַסּתְ ְלִקְבִלי.  יּה ּדְ י ָנח ַנְפׁשֵ א ּכִ ּתָ   ָהׁשְ
  

ַמאן ְסָבָרּה?    ְוִאיהּו, ּכְ
  
מּוֵאלוּ  ַרבי ָהא ּדְ כִּ  ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ב.  ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
  
  

יְך ְוָאֵזיל  ּמֵ יִמיְסּתַ אי ַרּבִ ְתָפא ּדְ ַיּנַ י, ַאּכִ ְמַלאי ַרּבִ ֵעיּה,  ׂשִ ּמָ   ׁשַ
יְוָאֵתי  יָאה ְיהּוָדה ַרּבִ ְייהּו.  ְנׂשִ   ְלַאּפַ

ָאָתא ְלִקיְבָלָנא ָאַמר ֵליּה: ּבַ    הּוא ָיֵאי ְוגּוְלֵתיּה ָיֵאי.  -ר ֱאיָנׁש ּדְ
יּה  י ְמָטא ְלַגּבֵ ק'.  –ּכִ ַ ׂשּ יעּוֵריּה ּכַ ין ׁשִ ּה, ָאַמר ֵליּה: 'ּדֵ ׁשָ ׁשָ   ּגְ

ִנְכֵסי ָהֵאם?  ּקֹוֵדם ְלַבת ּבְ ִין ְלֵבן ׁשֶ יּה: ִמּנַ ָעא ִמיּנֵ   ּבְ
ְכִתיב:  ה ָהָאב, , ַמּקִ "ַמּטֹות"ָאַמר ֵליּה: ּדִ ה ָהֵאם ְלַמּטֵ   יׁש ַמּטֵ

ה ָהָאב  ּטֵ ה ָהֵאם  -ַמה ּמַ ן קֹוֵדם ְלַבת, ַאף ַמּטֵ ן קֹוֵדם ְלַבת.  - ּבֵ   ּבֵ
ַנִים! י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ ה ָהֵאם ּבְ ַנִים, ַאף ַמּטֵ י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ ה ָהָאב ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ִאי ַמה ַמּטֵ

 
ֵעיּה   קיא,ב ּמָ ין ָצֵבי ְלֵמיַלף. ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ   : ּגֹוד, ֵלית ּדֵ

  
  ְוַטֲעָמא ַמאי? 

  
ֵייָאַמר    :ַאּבַ

כל"ָאַמר ְקָרא:  ר ּבְ ֵצא ֲאׁשֶ   .(דברים כא, יז) 356"לוֹ  ִיּמָ
  ְולֹא ָלּה.  - "לוֹ "
  

  ְוֵאיָמא: 
א ַאְלָמָנה,  ׂשָ ּנָ חּור ׁשֶ י: ּבָ   ָהֵני ִמיּלֵ

א ּבְ  ׂשָ ּנָ חּור ׁשֶ ֵקילתּוָלה ָהִכי ַנִמי ֲאָבל ּבָ ׁשָ    !ּדְ
  

ר ַנְחָמן ַרבָאַמר     :ִיְצָחק ּבַ
ית"ָאַמר ְקָרא:    , (דברים כא, יז) "נוֹ אֹ  ֵראׁשִ

  ְולֹא אֹוָנּה.  - "אֹונוֹ "
  

                                                           

יר ָלֶתת לֹו ּפִ  356 נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ ֹכר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ ית אֹנֹו לֹו ִמׁשְ י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ   י ׁשְ

  רש"י
. משמתינא לך מפיקנא לך כו'

ולא יסייע לך רב חיננא בר 
   שלמיא:

. רב דאמר רב הונא אמר רב כו'
הונא בר חייא מהדר הכי לרב 

   נחמן:
. רב נחמן לרב הונא בר אמר ליה

   חייא:
ונא ואודיענו . לרב האשלח ליה

שאתה אומר כן משמו ואדע אם 
   אמת הוא שאמר רב הונא כן:

. דשמא חזר בו רב הונא אכסיף
   או לא היה סומך בשמועתו:

. ולא היית איתריסת לקבלי
   חוזר בך:

   . רב נחמן:ואיהו
. זקן היה והחלו עיניו רבי ינאי

   כהות:
   . שמעיה דר' ינאי:א''ל

בר אינש דאתי לקיבלנא הוא 
   . אדם חשוב בא כנגדנו:יאי

. כלומר טלית של וגולתיה יאי
תלמידי חכמים אי נמי נאה 
ממש כדמוכח לקמיה דאמר דין 

   שיעוריה כשק:
. רבי ינאי לגולתיה דרבי גששה

   יהודה נשיאה:
. בגד עב דין שיעוריה כשק

וגרוע ושיעורו לקבל טומאה ד' 
טפחים על ד' טפחים כשק 

על  כדתנן השק ד' על ד' הבגד ג'
ג' במסכת שבת (דף עו.) 

   ובמסכת סוכה (דף יז:):
. רבי יהודה נשיאה אמר ליה

   לרבי ינאי בן קודם לבת כו':
. רבי יהודה נשיאה אמר ליה

  לרבי ינאי אי מה מטה האב כו':
אמר ליה רבי ינאי לשמעיה 

   . משוך אותי ואלך:גוד
. אלא לית דין רוצה למילף

להקשות דברים שאינן צריכין 
ר דדבר קל הוא לתרץ כלומ

   כדלקמן:
   . דאין נוטל:ואימא הני מילי

. שהיו לה בבחור שנשא אלמנה
בנים מאיש אחר הילכך לו ולא 
לה דהוי ראשית אונו ולא 
ראשית אונה אבל בחור שנשא 
בתולה דהוי אונו ואונה הכי נמי 

   דשקיל בנכסי האם פי שנים:
. דמצי למיכתב אונו ולא אונה

והלכך  ראשית און כדלקמן
אפילו בבתולה דהוי ראשית 
אונה לא שקיל חלק בכורה: 
ומקשינן האי ראשית אונו 
איצטריך לדרשא אחרינא 
לאשמועינן דהבא אחר נפלים 
שילדה אמו לפניו הרבה נפלים 
כגון נולדו מתים או בן ח' חיים 
וזה נולד אחריהם הוי בכור 
לנחלה דאע''ג דלא הוי בכור 
 לכהן דבפטר רחם תלא רחמנא
וזה לא פטר את הרחם אפילו 
הכי הוי בכור לנחלה דבולד 
ראשון שלבו דווה עליו אם ימות 
תלא רחמנא וזה שנולד אחר 
הנפלים הוא ראשון שלבו דווה 
עליו אם ימות דבן קיימא הוא 
אבל נפלים קמאי אין לבו דווה 

    עליהן:
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א ַאַחר ְנָפִלים,  ֲעָיא ֵליּה ְלּבָ   ַההּוא ִמּבָ
כֹור ְלַנֲחָלה,  ֶלֱהֵוי ּבְ   ּדְ
ֶווה ָעָליו,  ּבֹו ּדָ ּלִ   ִמי ׁשֶ

ֵאין ִלבּ  ָיָצא ֶזה ֶווה ָעָליוׁשֶ   !ֹו ּדָ
  

ית אֹון',  י הּוא ֵראׁשִ ן, ֵליָמא ְקָרא: 'ּכִ   ִאם ּכֵ
  ? "אֹונוֹ "ַמאי 

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

י ֵאיָמא:  ּתִ   ְוַאּכַ
תּוָלה,  א ּבְ ׂשָ ּנָ י ַאְלמֹון ׁשֶ   ָהֵני ִמיּלֵ

ֵקיל!  ׁשָ תּוָלה ָהִכי ַנִמי ּדְ א ּבְ ׂשָ ּנָ חּור ׁשֶ   ֲאָבל ּבָ
  

א ָאַמ    : ָרָבאר ֶאּלָ
ט לוֹ "ָאַמר ְקָרא:  ּפַ ֹכ  ִמׁשְ ה.   - (דברים כא, יז)  "ָרהַהּבְ ָ כֹוָרה ְלִאׁשּ ט ַהּבְ ּפַ כֹוָרה ְלִאיׁש, ְולֹא ִמׁשְ ט ַהּבְ ּפַ   ִמׁשְ

  רש"י
. יצא נפל שאין לבו דווה עליו

ולא יהא קרוי בכור לנחלה 
   ת פשוט אותו הבא אחריו:לעשו

. דממעט קרא ואימא הני מילי
דקאמר אונו ולא אונה ה''ק אם 
הוא בחור שנשא אלמנה 
דראשית אונו נוטל פי שנים בכל 
אשר ימצא לו אבל לא אונה 
שאם הוא אלמון שנשא בתולה 
דאיכא אונה לחוד אינו נוטל בה 
פי שנים אבל היכא דהוי גם 
אונו כגון בחור שנשא בתולה 
אימא מגו דשקיל פי שנים בשלו 
שקיל נמי פי שנים בשלה דהוי 
בכור לנחלה בין לאב בין לאם 
דליכא לאוקמי מיעוטא דאונו 
ולא אונה אלא במאי דדמי 
למעוטי טפי כגון היכא דליכא 

   ראשית און משני צדדין:
. האי לו לו משפט הבכורה

דריש ליה לגבי אב לומר 
שמשפט הבכורה בנכסי האיש 

כסי האשה והכא ליכא ולא בנ
למימר הני מילי בבחור שנשא 
אלמנה כדלעיל דמדקאמר 
משפט הבכורה כלל הוא שכלל 
דיני בכורה בנכסי איש ולא 

    בנכסי אשה:
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  רש"י
. אפילו היכא דאיכא בן שהרי הבעל והאיש יורש את אשתו

אינו קרוב לה כשאר קרובים שלה שקרובים לה ממשפחתה 
ורש את אשתו הלכך ודאי לקדם ואפילו הכי אמרינן שהוא י

   כל קרובים שלה הוא דאמרינן דבעל יורש ולא הם:
   . דהאיש נוחל את אשתו ולא מנחיל:מנהני מילי

. ונתתם את נחלתו לשארו זו אשתו כדכתיב (בראשית שארו
ב) והיו לבשר אחד ולאו אדכתיב לעיל מיניה ואם אין אחים 

י דכתיב הקרוב לאביו קאי אלא מילתא באנפי נפשה היא והא
אליו מסקנא דמילתא דההוא קרא הוא דכתיב ואם אין 

   אחים לאביו:
. דעיקר פשטיה הכי משמע ונתתם את יכול אף היא תירשנו

נחלתו לשארו לאשתו ונדרשיה לקרא הכי ונתתם את נחלתו 
אם ימות לשארו וירש כלומר וגם הוא יירש שארו אם תמות 

   היא:
ב וירש בלא אותה דהוה . דמצי למיכתת''ל וירש אותה

שמעינן מקרא דהוא יורשה והיא יורשתו כדפרישית ונתתם 
את נחלתו לשארו וירש קרי ביה ונתתם נחלתו לשארו וקרי 
ביה נמי שארו יורש שהוא יורש את אשתו הלכך כתב רחמנא 
אותה למעוטי שהיא לא תירשנו ואתא לגלויי ארישא דקרא 

לן לפרושי דבעל  דכתיב ונתתם את נחלתו לשארו דמיבעי
   יורשה כדלקמן:

. דכתיב ונתתם את נחלתו לשארו והא קראי לאו הכי כתיבי
   דמשמע שהאשה יורשת את בעלה:

   . דהקרוב קרוב קודם:ונתתם את נחלתו להקרוב אליו
. מילתא אחריתי היא דאשתו יירשנה שארו וירש אותה

   בעלה:
 . שאתה מסרס התיבות לעשות שארו המוקדםמפסקא קראי

מאוחר והקרוב אליו שהוא מאוחר אתה עושה מוקדם ץ): 
אלא אמר רבא ה''ק ונתתם את נחלת שארו לו קסבר גורעין 
ומוסיפין ודורשין. גרע וי''ו מנחלתו ולמ''ד מלשארו ומוסיפין 
שתי אותיות הללו זו על גב זו לעשותו תיבה אחת והיא לו 
 ודרוש הכי ונתתם את נחלת שארו לו ולאו דוקא מגרע

ומוסיף דאם כן רבא נמי סכינא חריפא הוא אלא פשטיה 
דקרא איכא לפרושי כאילו גורעין ומוסיפין ודורשין דהכי 
משמע ונתתם את נחלתו כלומר תתנוה לזה האיש שתהיה 

   נחלתו:
. כלומר על מי מצוה אני ונתתם את הירושה להיות לשארו

נחלתו לשארו לאותו האיש שאשה זאת שארו כלומר נחלת 
שה תתנו לבעל אי נמי איכא למימר דלא חשיב פיסוק הא

קראי אלא בהקדמת תיבות שלימות להקדים הקרוב לשארו 
אבל בשינוי אותיות ליכא פיסוקי קראי והרי הוא כמו שכתוב 
ונתתם את נחלת שארו לו וירש אותה אהני לו לאשמועינן 
דיורש את אשתו ואהני אותה למעוטי אשה שאינה יורשת 

לא שמעינן דצריך לגרוע ולהוסיף ולדרוש ראשו לבעלה וממי
   של פסוק כמו שאמרנו דלא תקשי ראשו לסופו:

   . דבי ר' ישמעאל:והאי תנא
   . לבעל שיורש את אשתו:מייתי לה

. משום דעיקר דרשא נפקא לן לעיל מוירש אותה וירש אותה
הלכך נקט ליה דאיהו מגלי עליה דרישיה דקרא לפרושי 

   ו:שהבעל יורש את אשת
. דלית ליה גורעין ומוסיפין ודורשין ומוקי לה אינו צריך

   בשארו זה האב כדאמר בריש פירקא:
. כלומר בשביל הסבת נחלה בסיבת הבעל הכתוב מדבר

ממטה למטה על ידי הבעל שיורש את אשתו והוא משבט אחר 
ונמצא שהוסבה משבט לשבט בכך דבר הכתוב והקפיד שלא 

משפחת מטה אביה כיצד אם תנשא למטה אחר אלא לאחד מ
תנשא אשה מבנות שבט ראובן לאחד משבט שמעון והיא 
יורשת שלא הניח אביה בן אלא אותה הבת לכשתמות יירשנה 
בעלה ונמצאת נחלת שבט ראובן הוסבה לשבט שמעון לפיכך 
הזהירה תורה שלא תנשא בת יורשת אלא לאחד ממשפחת 

פריך מטה אביה מכאן שהבעל יורש את אשתו ולקמיה 
ודלמא בסיבת הבן הכתוב מדבר שהבן יירש את אמו והוא 
מתייחס אחר מטה אביו ונמצא שעל ידו הוסבה נחלה אם 
תנשא לשבט אחר אבל הבעל איכא למימר דלא ירית ואינו 
מיסב הנחלה לשבט שלו ובשביל סיבת הבעל לא אזהר 

   רחמנא להנשא לשבט שלה אלא בשביל סיבת בנה:
   ש מאי ואומר:. לקמיה מפר[ואומר]

   . מכלל דלא היתה של אלעזר:בגבעת פנחס בנו
   . שום קרקע אלא אם כן ירשה מאביו:מנין היה לו לפנחס

   . ולקמיה פריך דלמא זבן מיזבן:וירשה
. ליאיר ולא לשגוב דכתיב לעיל מיניה ותלד לו את ויהי לו

שגוב והתם הוה ליה למכתב ויהי לו וגו' אלא איאיר קאי ועוד 
    בתריה ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם וגו': דכתיב

. לא מפני שהבעל יורש את אשתו אלא מפני בן וכי תימא
שתלד והוא יורשה והוא נקרא על שבט אביו ועל סיבת הבן 

   התורה מקפדת שהרי הוא קרוב לה מן הבעל:

        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א    ––––    בבבב    קיא,קיא,קיא,קיא, . 7
ּתֹו" ֶאת ָהִאיׁש "וְ    וכו' ִאׁשְ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
ֵארוֹ "" ּתוֹ  זוֹ  - א)(במדבר כז, י 357"ׁשְ   , ִאׁשְ

ד ַעל ְמַלּמֵ ַהּבַ ּתוֹ  ֶאת יֹוֵרׁש  ׁשֶ    .ִאׁשְ
ּנוּ  ִהיא ַאף ָיכֹול יָרׁשֶ   ? תִּ

ְלמּוד   , "ָתהּ אֹ  ְוָיַרׁש " :לֹוַמר תַּ
  , אֹוָתּה  יֹוֵרׁש  - הּוא
ת ִהיא ְוֵאין    ."אֹותוֹ  יֹוֶרׁשֶ

  
ִתיִבי!    ְוָהא ְקָרֵאי ָלאו ָהִכי ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵריץ   ָהִכי,  ּתְ

ֵארֹו ְוָיַרׁש אֹוָתּה " רֹוב ֵאָליו, ׁשְ ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ַלּקָ   . "ּוְנַתּתֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יָנא ֲחִריָפא ַמְפְסָקא ְקָרֵאי?!    ַסּכִ

  
א, ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ֵארֹו לֹו,  ם ֶאת ַנֲחַלת ׁשְ   ָהִכי ָקָאַמר: ּוְנַתּתֶ
  ין. ָקא ָסַבר: ּגֹוְרִעין ּומֹוִסיִפין ְודֹוְרׁשִ 

  
א ַמְייֵתי ָלּה ֵמָהָכא:  ּנָ   ְוַהאי ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ד - (במדבר כז, יא) "ָתהּ אֹ  ְוָיַרׁש "" ַעל ְמַלמֵּ ַהּבַ ּתוֹ  ֶאת יֹוֵרׁש  ׁשֶ   , ִאׁשְ

ְבֵרי י ֲעִקיָבא.  ּדִ   ַרּבִ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   : אֹוֵמר ַרּבִ

   !ָצִריךְ  ֵאינוֹ 
   :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי

ת ְוָכל" תיֹ  ּבַ ּטֹות ֲחָלהנַ  ֶרׁשֶ ֵני ִמּמַ ָרֵאל ּבְ ַחת ְלֶאָחד ִיׂשְ ּפַ ׁשְ   ,(במדבר לו, ח) 358"ִמּמִ
ֲהָסַבת ַעל ּבַ תּוב ַהּבַ ר ַהּכָ   , ְמַדּבֵ

ָרֵאל ִלְבֵני ַנֲחָלה בִתּסֹ  ְולֹא" :ְואֹוֵמר ה ִיׂשְ ּטֶ ה ֶאל ִמּמַ    .)במדבר לו, ז( 359"ַמּטֶ
ה ַנֲחָלה בִתּסֹ  ְולֹא" :ְואֹוֵמר ּטֶ ה ִמּמַ   .)במדבר לו, ט( 360"ַאֵחר ְלַמּטֵ

ן ְוֶאְלָעָזר" :ְואֹוֵמר רוּ  ֵמת ןַאֲהרֹ  ּבֶ ְקּבְ ִגְבַעת תוֹ אֹ  ַוּיִ ְנָחס ּבְ נוֹ  ּפִ    .)יהושע כד, לג( 361"ּבְ
ִין ְוִכי ּלא ְלִפְנָחס ִמּנַ    ?ְלֶאְלָעָזר לוֹ  ָהָיה ׁשֶ

א ד, ֶאּלָ א ְמַלּמֵ ׂשָ ּנָ ְנָחס ׁשֶ ה ּפִ ָ ּה  ֵמָתהוּ  ִאׁשּ    .ִויָרׁשָ
גּוב" :ֵמרְואוֹ     ,ָיִאיר ֶאת הֹוִליד ּוׂשְ

ִרים לוֹ  ַוְיִהי לֹׁש  ֶעׂשְ ֶאֶרץ ָעִרים ְוׁשָ ְלָעד ּבְ  .)דברי הימים א' ב, כב( "ַהּגִ
ִין ְוִכי   קיב,א ּלֹ  ְלָיִאיר ִמּנַ גּוב לוֹ  ָהָיה אׁשֶ    ?ִלׂשְ

ד א ְמַלּמֵ ׂשָ ּנָ ה ָיִאיר ׁשֶ ָ ּה  ּוֵמָתה ִאׁשּ    ."ִויָרׁשָ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא ן ָקא ָקֵפיד ְקָרא :ְוִכי ּתֵ ת ַהּבֵ ִסּבַ    ,ּבְ

                                                           

ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה לִ  357 ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו ַהּקָ ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלׁשְ ט כַּ ְוִאם ֵאין ַאִחים ְלָאִביו ּוְנַתתֶּ ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ ה הְבֵני ִיׂשְ ר ִצּוָ ה 'ֲאׁשֶ   ֶאת מֹׁשֶ
ה ְלַמַען ִיי 358 ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ   ְרׁשּו ּבְ
ה ֶא  359 ּטֶ ָרֵאל ִמּמַ ָרֵאלְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ קּו ּבְ ה ֲאבָֹתיו ִיְדּבְ ַנֲחַלת ַמּטֵ י ִאיׁש ּבְ ה ּכִ   ל ַמּטֶ
ָרֵאל 360 ֵני ִיׂשְ קּו ַמּטֹות ּבְ ַנֲחָלתֹו ִיְדּבְ י ִאיׁש ּבְ ה ַאֵחר ּכִ ה ְלַמּטֶ ּטֶ   ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִמּמַ
יְנָח  361 ִגְבַעת ּפִ רּו אֹתֹו ּבְ ְקּבְ ן ַאֲהרֹן ֵמת ַוּיִ ַהר ֶאְפָרִיםְוֶאְלָעָזר ּבֶ ן לֹו ּבְ ר ִנתַּ נֹו ֲאׁשֶ   ס ּבְ



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ַעל לֹא ָיֵרית    .ֲאָבל ּבַ
ַמע א ׁשְ ה""ְולֹא ִתּסֹ  :ּתָ ה ְלַמּטֶ ּטֶ ָרֵאל ִמּמַ     .)במדבר לו, ז( ב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיׂשְ

  
יָמא ה,  :ְוִכי ּתֵ ָלאו ַוֲעׂשֵ   ַלֲעבֹור ָעָליו ּבְ
ַמע א ׁשְ ה ַאֵחר""לֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה  :ּתָ ה ְלַמּטֵ ּטֶ    .ִמּמַ

  
יָמא ה :ְוִכי ּתֵ ֵני ָלאִוין ַוֲעׂשֵ ׁשְ    ,ַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ
ַמע א ׁשְ ן ַאֲהרֹ  :ּתָ    ."ן ֵמת"ְוֶאְלָעָזר ּבֶ

  
יָמא ְנָחס :ְוִכי ּתֵ ָתא ּוֵמָתה, ְוַיְרָתּה ּפִ ְנִסיב ִאיּתְ    ,ֶאְלָעָזר הּוא ּדִ
ַמע א ׁשְ גּוב הֹוִליד ֶאת ָיִא  :ּתָ    ."יר"ּוׂשְ

  
יָמא ה ִלי?  -ָהָתם ַנִמי ָהִכי הּוא  :ְוִכי ּתֵ ֵרי ְקָרֵאי ָלּמָ ן, ּתְ   ִאם ּכֵ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

אי    ?ִמּמַ
ַעל לֹא ָיֵרית,  ְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך ּבַ   ּדִ

יָנן ּנֵ ְדׁשַ ן ּכִ ת ַהּבֵ ִסּבַ    ,ּוְקָרֵאי ּבְ
ְזֵבין ִמיְזּבַ     ,ןְוָיִאיר ּדִ

ן ְזֵבין ִמיְזּבַ ְנָחס ַנִמי ּדִ    .ְוּפִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ן ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  ְזֵבין ִמיְזּבַ ְנָחס ּדִ    ,ּפִ

ּיֹוֵבלּדְ  ֶדה חֹוֶזֶרת ּבַ ן, ִנְמֵצאת ׂשָ ּלֹו.  ,ִאם ּכֵ ֵאינֹו ׁשֶ ֶקֶבר ׁשֶ יק ָקבּור ּבְ   ְוִנְמָצא ַצּדִ
  

א ֵאיָמא  ֵדה ָנְפָלה ֵליּה ּדְ ֶאּלָ ְ   .ֲחָרִמיםִמׂשּ
 
  

  רש"י
. מקרא אחרינא לא תסוב וגו' הא תו למה לי אלא תא שמע

  תא לאשמועינן שהבעל יורש:לאו לסיבת הבעל א
. דתרוייהו בסיבת וכי תימא לעבור עליו בלאו ועשה

הבן ומה ששנה הכתוב לא נתכוין אלא להתרות שלא 
תנשא לשבט אחר כדי להתחייב מלקות דמקרא 
קמא לא שמעינן אלא עשה דכתיב ביה לאחד 
ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה אבל לא למטה 

   אחר ולאו הבא מכלל עשה עשה:
. ומתה בחיי וכי תימא אלעזר הוא דנסיב איתתא

אלעזר וירתה פנחס בנה ולא אלעזר דאין הבעל יורש 
את אשתו אלא בנה יורשה ואתא לאשמועינן דהבן 
יורש את אמו דמהני קראי דלעיל דמיירי בסיבת הבן 
איכא למימר דבסיבת הבת הוא דמיירי כדאשכחן 

הני לעיל בהדיא שהבת יורשת את אמה ואיצטריכו 
קראי לשני לאוין ועשה כדאמרן אבל לא אשכחן 
דהבן יורש את אמו בהדיא אלא מקל וחומר פריכא 
דאיכא למיפרך דיו והשתא אתא האי קרא דפנחס 
לאשמועינן דבן יורש את אמו ולא איירי בסיבת 

   הבעל כלל:
   . מפסוק חמישי ושגוב הוליד את יאיר:תא שמע

גבי פנחס  . כדאמרןוכי תימא התם נמי הכי הוא
   שהיתה לו לשגוב אשה ומתה וירשה יאיר:

. לאשמועינן שהבן יורש את אמו תרי קראי למה לי
   כמו הבת:

. לקח בכסף הנהו עיירות ולא אתא ויאיר דזבן מזבן
קרא לאורויי לן מידי אלא עשרו של יאיר מראה לנו 
כמו שמצינו בהרבה מקומות בנביאים ולא מבעיא 

ושות מיירי כדקאמרן קאמר לא מבעיא דאם ביר
דליכא למיפרך תרי קראי למה לי שהפסוקים לא 
באו ללמד לנו אלא עשרם וסיפור דברים בעלמא הוא 
ואיכא למילף מינייהו מיהא סיבת הבן אלא גדולה 
מזו יש להקשות לך דאיכא למימר דקראי לא איירי 
בירושה כלל ולא תשמע מיניה לא סיבת הבן ולא 

זבין מזבן וסיפור דברים  סיבת הבעל אלא תרוייהו
בעלמא הוא והתנא עצמו לא נתכוין לדרוש יתור 
קראי אלא הכי קאמר מנין היה לו לפנחס כו' ואיכא 

   לאקשויי יכול להיות לו ממקח וממכר:
. רבותא הוא דקפריך דבלאו ופנחס נמי דזבן מזבן

האי פירכא נמי לא הוה מצי למילף מיניה סיבת 
תימא אלעזר הוא דנסיב כו' הבעל כדפרכינן לעיל וכי 

כלומר ואפילו פנחס נמי דסלקא דעתך מעיקרא 
למילף מיניה ירושת הבעל איכא למימר דלא איירי 

   בשום ירושה בעולם:
. הך רבותא דקפרכת מפנחס ליתא דליכא ומשני

למימר גביה דזבן מיזבן דאם כן לא היה קובר בה 
את אביו דנמצאת חוזרת כו' ומיהו איכא לאקשויי 
הנך קושיות דלעיל דבלאו הך קושיא איכא פירכא 
אחריתי דלעיל דלא מצינו למילף מיניה ירושת 

   הבעל:
. כדכתיב (במדבר יח) כל חרם בישראל משדה חרמים

לך יהיה אי נמי ההוא דכתיב (ויקרא כז) והיה השדה 
בצאתו ביובל קדש לה' כשדה החרם שמתחלק 

חלקו  לכהנים והוו התם חרמים טובא ונטל אלעזר
בהנהו חרמים ולחלק פנחס נפלה ההיא גבעה: יש 
שגורסין כן א''ל אביי אי סלקא דעתך דבעל לא ירית 
סוף סוף כי מינסבא כו' ואי אפשר ליישבה ועוד מה 
תירוץ מתרץ אביי לרב פפא דאקשי ליה דמקראי 
דברייתא לא משמע ליה ירושת הבעל דקאתי אביי 

שתו מ''מ ליתן טעם מצד אחר שהבעל יורש את א
ברייתא לא מיתרצא וקראי לא מיתרצי שהתנא 
שאמר כל הני ואומר הוכיח שאין ללמוד אלא מן 
האחרון וגם באותו פריכנא לעיל ואביי מה בא לפרש 
וא''ת לא נתכוין אביי לתרץ הברייתא אלא להודיע 
לרב פפא שהבעל יורש את אשתו הלא רב פפא עצמו 

מקראי טובא היה יודע דודאי בעל יורש את אשתו 
דלקמן בשמעתין ובפירקין דלעיל אלא ה''ג וכן נמצא 
בתשובת רבינו גרשום מאור עיני הגולה זצ''ל אמר 
אביי סוף סוף הא קמתעקרא נחלה משבטא דאימא 
לשבטא דאבא ממאי דלמא שאני התם שכבר הוסבה 
ודלמא שכבר הוסבה לא אמרינן אמר ליה רב יימר 

שכבר הוסבה  לרב אשי אי אמרת בשלמא אמרינן
שפיר אלא אי אמרת לא אמרינן שכבר הוסבה הא 
מתעקרא נחלה משבטא דאימא לשבטא דאבא 
דמנסבינן לה לגברא דאבוהי משבטא דאבוה ואימיה 

    משבטא דאימה:
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        בבבב- - - - קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א . 8
ַנן: [   ָתנּו ַרּבָ
ת ְוָכל"" תיֹ  ּבַ ּטֹות ַנֲחָלה ֶרׁשֶ ֵני ִמּמַ ָרֵאל ּבְ   .(במדבר לו, ח) 362"ִיׂשְ

ת ֵהיָאךְ  ת ּבַ ֵני יֹוֶרׁשֶ    ?ַמּטֹות ׁשְ

א ָאִביָה  זוֹ  ֶאּלָ ֶבט ׁשֶ ֵ ּה  ֶאָחד ִמׁשּ ֶבט ְוִאמָּ ֵ ן ּוֵמתוּ , ַאֵחר ִמׁשּ תָּ   ]."ִויִרׁשְ
  

  : ֵייַאּבַ ָאַמר 
א ,סֹוף סֹוף ַאּבָ ְבָטא ּדְ א ְלׁשִ ִאיּמָ ְבָטא ּדְ ִ ָרא ַנֲחָלה ִמׁשּ   ?ָהא ָקא ִמְתַעּקְ

  
אי אֵני ָהָתם? וְ ּוִמּמַ ָבה ,ִדְלָמא ׁשָ ָבר הּוּסְ ּכְ    .ׁשֶ

  
ָבה' :ָאַמר ֵליּה  ָבר הּוּסְ ּכְ    .ָלא ָאְמִריַנן 'ׁשֶ

  
ילְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ ָבה' : ּבִ ָבר הּוּסְ ּכְ ן 'ׁשֶ ת ַהּבֵ ִסּבַ ין ּבְ ִמּתֹוְקָמא ְקָרא, ּבֵ ַעל ,ַהְיינּו ּדְ ת ַהּבַ ִסּבַ ין ּבְ   .ּבֵ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ָבה'ָלא ָאְמִריַנן  :ֶאּלָ ָבר הּוּסְ ּכְ ה ָאִביָה, ַמאי ֲהָוה'ׁשֶ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָבא ְלֶאָחד ִמּמִ י ִמיַנּסְ    ?, ּכִ
א! ָהא ִמְתַע  ַאּבָ ְבָטא ּדְ א ְלׁשִ ִאיּמָ ְבָטא ּדְ ִ ָרא ַנֲחָלה ִמׁשּ   ּקְ

  
ּה  ִאיּמָ ְבָטא ּדְ ִ יּה ִמׁשּ ֲאבּוָה ְוִאיּמֵ ְבָטא ּדַ ִ ֲאבּוִהי ִמׁשּ ַמְנְסִביַנן ָלּה ְלַגְבָרא ּדַ    .ּדְ

  
ה ָאִביהָ ַהאי  ,ִאי ָהִכי   קיב,ב ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ּה  "ְלֶאָחד ִמּמִ ֵעי ֵליּה ְוִאּמָ    !" ִמיּבָ

  
ִתיב ָהִכי ָכא,  :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ִאי ּכְ   ֲאִפיּלּו ִאיּפְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  
  

                                                           

ה ְלַמַען ִיי 362 ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ   ְרׁשּו ּבְ

  רש"י
. וה''פ אי הכי האי לאחד כו'

אביי האי קרא דוכל בת יורשת 
נחלה מספקא ליה אי דוקא 
קאמר לאחד ממשפחת מטה 

היה לאשה אבל לשבט אביה ת
דאמה דידה לא חיישינן או 
דלמא בעינן נמי שיהא 
ממשפחת אמה והאי דקאמר 
משפחת אביה לאו דוקא דהוא 
הדין דבעינן שיהא ממשפחת 
אמה כדלקמן במסקנא והכי 
קמבעיא ליה האי קרא דוכל בת 
יורשת נחלה ממטות הא 
אוקימנא ביורשת שני מטות 
שהיה אביה משבט ראובן ואמה 

ט שמעון ומתו וירשתן זו משב
הבת ואמרה תורה לאחד 
ממשפחת מטה אביה תהיה 
לאשה והוא שבט ראובן עכשיו 
משתנשא לאחד משבט ראובן 
ותלד בן ויירשנה בנה או תמות 
ויירשנה בעלה הלא הבן ההוא 
או הבעל ההוא לשבט ראובן 
מתייחסים למשפחת אביו והנה 
נמצאת הנחלה שירשה מאמה 

הוסבה  שהיתה משבט שמעון
משבט שמעון לשבט ראובן 
והכתוב הזהיר לנו ולא תסוב 
נחלה כלומר הזהרו בכל נשואי 
נשים שבשעת נישואין לא יוכלו 
לבא לידי הסבת נחלה לא שנא 
הסבת נחלת אב של אשה לא 
שנא הסבת נחלת אמה 
בתרוייהו איכא למימר דקפיד 
קרא שלא תסוב למטה אחר 
ולקמיה פריך הא בעל כרחך 

ר למשפחת מטה קרא קאמ
אביה וגו' אבל למשפחת אמה 
לא חייש וכיון דלא שייך שמעינן 
מינה דהאי לא תסוב לא קפיד 
אלא אנחלה שיורשת מאב 
ולאביי משנינן לה לקמן דאיכא 
למימר דמנסבין לה גברא דדמי 
לה שאביו מראובן ואמו 

  משמעון:
    

  



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א    ––––ב ב ב ב קיב, קיב, קיב, קיב,  . 9
ן,  ת ַהּבֵ ִסּבַ ְנָיא ּבְ   ּתַ

ַעל.  ת ַהּבַ ִסּבַ   ְוַתְנָיא ּבְ
  

ן:  ת ַהּבֵ ִסּבַ ְנָיא ּבְ   ּתַ
ה""ְולֹא ִתּסֹ " ה ֶאל ַמּטֶ ּטֶ ָרֵאל ִמּמַ    – במדבר לו, ז)( 363ב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיׂשְ

ר,  תּוב ְמַדּבֵ ן ַהּכָ ת ַהּבֵ ִסּבַ   ּבְ
ַעל?  ת ַהּבַ ִסּבַ א ּבְ ן, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ת ַהּבֵ ִסּבַ ה אֹוֵמר: ּבְ   ַאתָּ

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ה ַאֵחר""ְולֹא ִתּסֹּכְ ה ְלַמּטֵ ּטֶ    – )במדבר לו, ט( 364ב ַנֲחָלה ִמּמַ
ַעל ָאמּורֲה  ת ַהּבַ ִסּבַ    ,ֵרי ּבְ

יםָהא ָמה ֲאנִ  ה""ְולֹא ִתּסֹ  :י ְמַקּיֵ ה ֶאל ַמּטֶ ּטֶ ָרֵאל ִמּמַ    ?ב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיׂשְ

ר תּוב ְמַדּבֵ ן ַהּכָ ת ַהּבֵ ִסּבַ   . "ּבְ
   

ְנָיא ִאיָדךְ   קיג,א    :ּתַ
ה ַאֵחר""ְולֹא ִתּסֹ " ה ְלַמּטֵ ּטֶ    – )במדבר לו, ט( ב ַנֲחָלה ִמּמַ

ר תּוב ְמַדּבֵ ַעל ַהּכָ ת ַהּבַ ִסיּבַ    ,ּבְ
ן? ַאתָּ  ת ַהּבֵ ִסיּבַ א ּבְ ַעל, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ת ַהּבַ ִסיּבַ   ה אֹוֵמר ּבְ

הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ ה""ְולֹא ִתּסֹ  ּכְ ה ֶאל ַמּטֶ ּטֶ ָרֵאל ִמּמַ    – (במדבר לו, ז) ב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיׂשְ
ן ָאמּור,  ת ַהּבֵ   ֲהֵרי ֲהִסיּבַ

ים ה"ְולֹא ִתּסֹ  :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ּטֶ ה ַאֵחר" ב ַנֲחָלה ִמּמַ   ? ְלַמּטֵ

ר תּוב ְמַדּבֵ ַעל ַהּכָ ת ַהּבַ ִסיּבַ   . "ּבְ
  

י ָעְלָמא ִמיַהת  כּוּלֵ ה ַאֵחר"ּדְ ה ְלַמּטֵ ּטֶ ר,  "ִמּמַ תּוב ְמַדּבֵ ַעל ַהּכָ ת ַהּבַ ִסיּבַ   ּבְ
ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ

  
יָלאָאַמר  365ִסיָמן ר ַרב ׁשֵ ה ּבַ   : ַרּבָ

   .)במדבר לו, ט( "ִאיׁש" :ָאַמר ְקָרא
  

ְר  הוּ  "ִאיׁש"ַוְייהּו ּתַ ִתיב ּבְ    ?!ּכְ
  

א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ   :ַרב ַנְחָמן ּבַ
קוּ " :ָאַמר ְקָרא    ."ִיְדּבְ

  
ְרַוְייהוּ  קּו" ּתַ הּו!  "ִיְדּבְ ִתיב ּבְ   ּכְ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
קּו ַמּטֹות" :ָאַמר ְקָרא    ."ִיְדּבְ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ה ְלַמּטֵ  :ָאַמר ְקָרא ּטֶ   .ֵבן ָלאו ַאֵחר הּואוּ , ה ַאֵחר""ִמּמַ
  
  

                                                           

ָר  363 ָרֵאלְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִלְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ קּו ּבְ ה ֲאבָֹתיו ִיְדּבְ ַנֲחַלת ַמּטֵ י ִאיׁש ּבְ ה ּכִ ה ֶאל ַמּטֶ ּטֶ   ֵאל ִמּמַ
ָרֵאל 364 ֵני ִיׂשְ קּו ַמּטֹות ּבְ ַנֲחָלתֹו ִיְדּבְ י ִאיׁש ּבְ ה ַאֵחר ּכִ ה ְלַמּטֶ ּטֶ   ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה ִמּמַ
  יש כתבי יד שלא גורסים את המילה: סימן 365

  רש"י
. ומשנינן דלמא שאני התם שכבר הוסבה

א לך דקרא לא קפיד אם כלומר לעולם אימ
מוסבת נחלת אם למטה אחר שהרי בעל כרחך 
כבר הוסבה משעה שנפלה ירושת האם שמשבט 
שמעון לזו הבת שאביה משבט ראובן והיא 
מתייחסת למטה אביה נמצא שמעצמה הוסבה 
הנחלה של שמעון לשבט ראובן בלא נישואי 
הבת הלכך כי מנסבינן לה לאחד ממשפחת 

ולא קפיד קרא אלא  מטה אביה שפיר דמי
אנחלה שהיא יורשת מאביה שלא תוסב למטה 
אחר דההיא שיורשת מאביה כדקיימא קיימא 
דאכתי בחזקת שבט ראובן איתא לנחלה שהבת 
על שם שבט ראובן מתייחסת ואביי פריך 
ודלמא שכבר הוסבה לא אמרינן כלומר בשביל 
שהוסבה קצת אין לנו לומר לא חיישי תו אי 

ומנסבינן לה לגברא דהוא מתעקרא לגמרי 
משבט ראובן מאביו ומאמו ומתעקרא נחלת 
אם שירשה בת זו שהיא מנחלת מטה שמעון 
אין לנו לומר כן שהרי לא תסוב כתיב דמשמע 
לא תסוב על ידי נישואין כלל שאע''פ שהוסבה 
קצת לא נוסיף להסיבה יותר ולעקרה לגמרי 
אלא נעשה לה תקנה שלא תעקר לגמרי 

שהיה יודע אביי שאפשר לעשות  כדלקמן לפי
תקנה שלא תעקר נחלת האם כדלקמן הלכך 
פריך הכי ודלמא שכבר הוסבה לא אמרינן 
שאפשר בתקנה או דלמא קרא לא חייש לההיא 
הסבה דלא קפיד אלא שתנשא לאחד ממטה 

   אביה אבל לאמה לא חייש:
. אמאי מספקא ליה א''ל רב יימר לרב אשי

בה או לא אמרינן לאביי אי אמרינן שכבר הוס
הא ודאי מקרא שמעינן דאמרי' שכבר הוסבה 
דהא לא קפיד קרא אי מיעקרא נחלה דאימא 
כדכתיב לאחד ממשפחת מטה אביה וגו' 
ולאמה לא חייש דאי אמרת בשלמא אמרינן 
שכבר הוסבה שפיר דהא לא קפיד קרא אי 
מיעקרא נחלה דאימא כדכתיב לאחד ממשפחת 

יעקרא לגמרי מטה אביה דהא השתא ודאי מ
נחלת אימא אלא אי אמרת לא אמרינן דכבר 
הוסבה כדקאמר אביי והלא כשניסת לאחד 
ממשפחת אביה כדכתב בקרא הא ודאי 
מיעקרא נחלה משבטא דאימא לשבטא דאבא 
אלא לאו שמע מינה דאמרינן שכבר הוסבה 
והלכך כי אמר רחמנא לא תסוב אירושת אב 
 קאי אבל ירושה דאימא כבר הוסבה ולא

   חיישינן אם תעקר לגמרי:
. אליבא דאביי קא משני דהכי דמנסבינן לה כו'

קמיבעיא ליה מי אמרינן שכבר הוסבה כדמוכח 
קרא כדכתיב ממשפחת מטה אביה תהיה 
לאשה דהשתא מיעקרא נחלה דאימא וכי כתיב 
לא תסוב אנחלת אב קא מזהר רחמנא ולא 
אנחלת אם או דלמא לא תסוב דוקא דאפילו 

ם מזהר לן רחמנא ולא אמרינן שכבר בנחלת א
הוסבה והאי דכתיב מטה אביה לאו דוקא אלא 
דמנסבינן לה לגברא שהוא דומה לה מכל וכל 
שאביו משבט ראובן כמותה ואמו משבט 
שמעון דוגמת האשה הזאת דהשתא ליכא 
עקירת נחלה כלל דבודאי נחלתה מאביה לא 
מיעקרא כלל דמשבט ראובן היתה והשתא נמי 

ט ראובן היא דבין בנה ובין בעלה של שב
מתייחסין על שבט ראובן ואע''ג דמעיקרא 
היתה משבט ראובן לגמרי והשתא נהפכה 
לאיש שמקצת משמעון שהרי אמו משמעון אין 
זו הוסבה שהרי לא אסר הכתוב ליקח לאיש 
משבט ראובן אשה משבט שמעון כדי שלא 
יירש הבן שהוא משבט אחר מצד אמו ואע''פ 

נחלת איש שכולו מראובן לבנו שנהפכה 
שמשבט שמעון מצד אמו ונחלת אמה של בת זו 
שמשבט שמעון לא מיעקרא כלל דאי ירית לה 
בעל שהוא משמעון מצד אמו ואביו מראובן או 
בנו נמצאת גם עתה הנחלה בחזקת איש 
שמקצת מאב ומקצת מאם כמו שהיתה 

   בחזקתה שהיא מראובן ומשמעון:
  

  הבא המשך פרוש רשי בעמוד



496                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה

  רש"י
. דאשה היורשת ב' מטות בעינן נמי שתנשא לאיש שנולד מהנהו ב' מטות ממשפחת מטה אי הכי

אביה ואמה מיבעי ליה אלא מדכתב מטה אביה לחוד שמעינן דלא קפיד קרא אעקירת נחלת אם לפי 
   שכבר הוסבה ואכתי מאי איבעיא ליה לאביי:

אמינא אפילו איפכא אביו משמעון ואמו מראובן . רחמנא הכי מטה אביה ואמה הוה ומשני אי כתב
ואע''פ שאביה מראובן ואמה משמעון דסד''א לא קפיד קרא אלא שיהא הוא נמי מאותן שני מטות 
שלה בין באותו ענין בין למפרע דהשתא נמי לא מיעקרא לא נחלת אב ולא נחלת אם לגמרי דהא 

ני הנחלות של שבט שמעון וראובן בחזקתן בהאי בעל איכא חד צד מראובן וחד צד משמעון ונמצאו ש
קיימי קמ''ל דוקא ממשפחת מטה אביה יהא עיקר היחס של בעלה שיהא נמי אביו משבט ראובן 
שאילו היה אביו משמעון אע''פ שאמו מראובן הרי הוסבה נחלת ראובן למטה שמעון שעיקר יחס 

נסבינן לה גברא דאימיה נמי הבן אחר אביו והבת אחר אביה ומדכתב לא תסוב ממילא שמעינן דמ
משבטא דאימא של זו כדי שלא תעקר נחלת האם יותר והיינו דמספקא ליה מעיקרא סוף סוף הא 
קא מתעקרא כו' אם לא תרצה לומר דמנסבינן לה גברא דאימיה משבטא דאימה ואבוהי משבטא 

רי קרא בהסבת דאבוה משום דקשיא לך מטה אביה ואמה מיבעי ליה וללא תסוב לא חיישת דלא איי
נחלת אם משום דכבר הוסבה אדרבה לא תסוב דוקא הוא ולא אמרינן שכבר הוסבה אבל מטה אביה 
לאו דוקא דהאי דלא כתב מטה אביה ואמה משום דהוה אמינא אפילו איפכא ולעולם מנסבינן לה 

ן לגברא דהוא נמי משבטא דאימה ולא מיעקרא נחלה דאימא וכיון דאיכא למימר הכי לא אמרינ
   שכבר הוסבה:

. כלומר אע''ג דאוקמינן להני תרי קראי לא תסוב נחלה לבני תניא בסיבת הבן תניא בסיבת הבעל
ישראל ממטה אל מטה ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר תרוייהו בסיבת הבן ולשני לאוי כדקתני 

ייק לה לקמן ואומר אפילו הכי אשכחן ברייתות דמוקי לקמא בסיבת הבן ולתניינא בסיבת הבעל וקד
מדכתב ביה למטה אחר ובן לאו אחר הוא אלא בבעל מיירי ומדבתרא בסיבת הבעל קמא בסיבת הבן 
ושני הברייתות תנו בסיבת הבן ותנו נמי בסיבת הבעל דבשני הברייתות מפרש להני תרי קראי ומוקי 

נחלה לבני  חד בסיבת הבן וחד בסיבת הבעל: ה''ג תניא בסיבת הבן ותניא בסיבת הבעל לא תסוב
ישראל ממטה אל מטה בסיבת הבן הכתוב מדבר אתה אומר בסיבת הבן או אינו אלא בסיבת הבעל 
כשהוא אומר לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר הרי הסבת הבעל אמור הא מה אני מקיים לא תסוב 

  נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה בסיבת הבן הכתוב מדבר:
אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסיבת הבעל תניא אידך לא תסוב נחלה ממטה למטה 

או אינו אלא בסיבת הבן כשהוא אומר לא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה הרי סיבת הבן 
. ומשמעות דורשין איכא אמור הא מה אני מקיים ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר

ינו ממטה למטה אחר בסיבת הבעל בינייהו תנא דברייתא קמייתא פשיטא ליה דקרא בתרא דהי
מיירי כדמפרש לקמיה מדכתיב ביה אחר והלכך מוקי לקמא בסיבת הבן דתרי קראי בסיבת הבעל 
למה לי וסבירא ליה להאי תנא כדאמרינן בעלמא (פסחים כד.) דכל היכא דאיכא למידרש דרשינן 

מן ומוקי מסברא לקרא ולא מוקמינן בלאוי יתירי ותנא בתרא לא סבירא ליה הך דרשא דאחר דלק
קמא בסיבת הבן דקריב ליה טפי מבעל ומתוך כך אייתר ליה קרא תניינא לסיבת הבעל כן נראה 

   בעיני ועיקר:
. אפילו תנא דברייתא קמייתא סבירא ליה דהאי ממטה למטה אחר בסיבת הבעל דכולי עלמא מיהת

   מיירי:
קרא קמא סבירא ליה בסיבת הבן  . לתנא קמא קבעי ליה דבשלמא לברייתא בתרייתאמאי משמע

משום דקרוב לאמו טפי מבעל אייתר ממטה למטה אחר לסיבת הבעל ולאו ממשמעותא מוקי ליה 
הכי אלא מייתורא אלא לת''ק דאמר דהאי ממטה למטה אחר פשיטא ליה דבסיבת הבעל מיירי 

   ואיהו מגלי אאידך קרא דבסיבת הבן מיירי ממאי משמע ליה סיבת הבעל:
. דמשמע בעל כמו איש נעמי (רות א) כלומר בסיבת הבעל קפיד קרא סיפא דהאי קרא א אישאמר קר

דממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל כלומר הבעל בנחלתו ידבק ולא בנחלת 
   שבט אחר:

. דכתיב בקרא קמא ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו תרוייהו נמי איש כתיב בהו
י ישראל ואי איש משמע ליה סיבת הבעל תרוייהו נמי בסיבת הבעל ומיהו גם המתרץ היה יודע בנ

דבהאי קרא איש כתיב דזיל קרי בי רב הוא ואמאי דבעינן לעיל ממאי משמע דהאי קרא ממטה 
למטה אחר בסיבת הבעל מיירי אתא איהו למימר דשפיר משמע דבסיבת הבעל מיירי דהא כתיב ביה 

עצמך למה גם הראשון אינו מדבר בסיבת הבעל כיון דכתיב ביה איש אלא מתוך  איש ותמה על
שמיותר מוקי ליה בסיבת הבן וההוא איש דקרא קמא לדרשא בעלמא אתא וגם המקשה משיב 
תרוייהו נמי איש כתיב בהו ומה ראית שיהא אחרון דוקא וקמא לדרשא אדרבה קמא לגופיה לסיבת 

   משמע דבתרא בסיבת הבעל:הבעל ובתרא לדרשא ואכתי מאי 
. אין לשון דבק אלא בין איש לאשה כדכתיב ודבק באשתו (בראשית ב) דכיון דמפורש כל כך ידבקו

דכתיב ביה לשון דביקה ודאי בסיבת בעל מיירי ומהכא הוא דהוה פשיטא ליה לתנא ואע''ג דבקרא 
   קמא נמי ידבקו כתיב תיתי לדרשא בעלמא:

   ות על ידי בעל הוא: תרוייהו נמי מטות כתיב בהו לא גרס:. משמע בעל דדביקת מטמטות
. הכי משמע קרא לא תסוב נחלה ממטה האשה למטה אחר שיירשנה בעלה אם תנשא רב אשי אמר

לו שהוא אחר לגבה אבל אם נוסבת הנחלה על ידי בנה שיורשה אינו אחר ממש לגבה דיורש כרעיה 
    דאמיה הוא:

  



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ איָאַמר  ַרּבִ י ַיּנַ יָאַמר  ַרּבִ    ,ַרּבִ

ֵמיּה  ְ ּה ִמׁשּ ן ָקְרָחהּדְ ּוָמטּו ּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
מּוְחָזק ּבְ ָראּוי ּכְ ֵאינֹו נֹוֵטל ּבְ ַעל ׁשֶ ִין ַלּבַ    ?ִמּנַ

נֶּ  ְלָעד"ֱאַמר: ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּגִ לֹוׁש ָעִרים ּבְ ִרים ְוׁשָ גּוב הֹוִליד ֶאת ָיִאיר ַוְיִהי לֹו ֶעׂשְ   . (דברי הימים א' ב, כב) "ּוׂשְ
ּלֹ  ִין ְלָיִאיר ׁשֶ גּובִמּנַ    ?א ָהָיה לֹו ִלׂשְ

יָה,  י מֹוִריׁשֶ ַחּיֵ ה ּוֵמָתה ּבְ ָ גּוב ִאׁשּ א ׂשְ ׂשָ ּנָ ד ׁשֶ א, ְמַלּמֵ   ֶאּלָ
ּה ָיִאיר ֵמתוּ וּ  יָה, ִויָרׁשָ    .מֹוִריׁשֶ

ן ַאֲהרֹ  :ְואֹוֵמר רוּ "ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ְקּבְ   .(יהושע כד, לג) 366"ן ֵמת ַוּיִ
ּלֹ  ִין ְלִפְנָחס ׁשֶ    ?א ָהָיה לֹו ְלֶאְלָעָזרִמּנַ

יָה, ִויָרׁשָ  יָה, ּוֵמתּו מֹוִריׁשֶ י מֹוִריׁשֶ ַחּיֵ ה ּוֵמָתה ּבְ ָ א ֶאְלָעָזר ִאׁשּ ׂשָ ּנָ ד ׁשֶ ְנָחס. ְמַלּמֵ   ּה ּפִ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ּוַמאי 
  

יָמא ָתא ּוֵמָתה ְוַיְרָתּה  :ְוִכי ּתֵ ֲהָוה ָנֵסיב ִאיּתְ    ?ָיִאיר ּדַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ן ַאֲהרֹ ּתַ    .(יהושע כד, לג) "ן ֵמת"ְוֶאְלָעָזר ּבֶ

  
יָמא ֵדה ֲחָרִמים ּדְ  :ְוִכי ּתֵ ׂשְ נֹו"ָאַמר ְקָרא:   - ָנְפָלה ֵליּה ּבִ   , כד, לג) (יהושע  "ּבְ

נֹו.   ּה ּבְ   ַנֲחָלה ָהְראּוָיה לֹו ִויָרׁשָ
   

  
  

                                                           

ַהר ֶאְפָרִיםְוֶאְלָעָזר בֶּ  366 ן לֹו ּבְ ר ִנתַּ נֹו ֲאׁשֶ יְנָחס ּבְ ִגְבַעת ּפִ רּו אֹתֹו ּבְ ְקּבְ   ן ַאֲהרֹן ֵמת ַוּיִ

  רש"י
. כגון שמתה אשתו בראוי

ואח''כ מת אביה דנחלה זו 
ראויה לה אילו היתה קיימת 
מנין שלא יירש אלא קרוביה 
מצד האב או בנה יירשנה שהבן 
יורש את זקנו כדכתיב ואם אין 
לו בת עיין עליה שבן הבת יורש 

   אביה:
. ירושה שהיא כבמוחזק

מוחזקת כבר קודם מיתתה כגון 
שמת אביה ואחר כך מתה היא 

'א כיון ומנין שלא יירש דסד'
דבעל קודם לבנה לירשה וה''נ 
כשמתה ואחר כך נפלה לה 
ירושה יקדים האב לבנו דק''ו 
הוא כיון דבמקום בן הוא קודם 
ליטול במוחזק בראוי נמי הוא 

   יורש ק''ו מבן שיורש בראוי:
. ולא שגוב אביו לפי וירשה יאיר

שאין הבעל נוטל בראוי דאילו 
היה נוטל בראוי הוא היה 

יאיר בנה שהאב  יורשה ולא
   קודם לבנו בירושת אשתו:

   . לאשתו:וירשה יאיר
. נחלה הראויה לו וירשה בנו

מאשר ניתן לו בהר אפרים 
קדייק דמשמע שבאו לדין 
אלעזר ופנחס על עסק ירושה זו 
לפי שהיתה ראויה לאלעזר 
ונתנה בבית דין לפנחס בנו לפי 
שאין הבעל נוטל בראוי ורבינו 

ן מדכתיב חננאל פירש דדייקינ
בהאי קרא בנו וכי אילו כתב 
בגבעת פנחס ולא אמר בנו הלא 
ידוע שפנחס בן אלעזר הוא 
ומפני מה כתב בנו ללמד כי זו 
הגבעה היתה ראויה לאלעזר 
וירשה פנחס בנו דבנו מיעוט 
משמע בנו ולא הוא מכלל 
שהיתה ראויה לאלעזר והלכך 
ליכא למימר דנפלה ליה משדה 

היה חרמים שחלק פנחס לא 
ראוי לאלעזר כן כתוב בפירושי 

    רבינו חננאל:
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  ]."ַמְנִחיִלין ְולֹא נֹוֲחִלין -[ ְבֵני ֲאחֹות"וּ 
  

ָנא    :ּתָ
ֵני ֲאחֹות, "   ּבְ

נֹות ֲאחֹות   . "ְולֹא ּבְ
   

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא   קיג,ב
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ם    .ְלַקּדֵ

  
ֵני  מוּ ּתָ ר ַרב ִיְצָחקַרב ׁשְ יּה  ֵאל ּבַ    :ַרב הּוָנאּדְ ַקּמֵ

ה ִראׁשֹוָנה,  - (דברים כא, טז) 367"ְוָיַרׁש "" ה ִלירּוׁשָ ִנּיָ ה ׁשְ יׁש ְירּוׁשָ   ַמּקִ
ה ִראׁשֹוָנה ן קֹוֵדם ְלַבת,  - ַמה ְירּוׁשָ   ּבֵ

ה  ִנּיָ ה ׁשְ ן קֹוֵדם ְלַבת -ַאף ְירּוׁשָ   .  "ּבֵ
   

  
  

ֵני  ר ֲחִניָנאּתָ ה ּבַ יּה  ַרּבָ    :ַרב ַנְחָמןּדְ ַקּמֵ
ָניו"" יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ יל ְנָחלֹות,  - (דברים כא, טז) "ְוָהָיה ּבְ ה ַמּפִ ּיֹום ַאתָּ   ּבַ

ְיָלה ּלַ יל ְנָחלֹות ּבַ ה ַמּפִ   . "ְוִאי ַאתָּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יָמָמא  ֵכיב ּבִ ׁשָ ה, ּדְ א ֵמַעּתָ נֵ  -ֶאּלָ ָיְרִתי ֵליּה ּבְ   יּה, הּוא ּדְ

ֵליְלָיא  ֵכיב ּבְ ׁשָ ֵניּה  -ַמאן ּדְ    ?!לֹא ָיְרִתי ֵליּה ּבְ
  

ין  ְלָמא ּדִ ,  'ְנָחלֹות'ּדִ   ָקא ָאְמַרּתְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ט"" ּפָ ת ִמׁשְ ָרֵאל ְלֻחּקַ    – (במדבר כז, יא) 368"ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ
ין ּה ִלְהיֹות ּדִ ה ּכּוּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ   , "אּוְרָעה ּכָ

  ְיהּוָדה, ַרב ְד ְוכִ 
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ר ֶאת ַהחֹוֶלה ְכְנסּו ְלַבּקֵ ּנִ ה ׁשֶ לֹׁשָ    ,ׁשְ
   ,ּכֹוְתִבין –ָרצּו 
ין -ָרצּו  ין ּדִ    .עֹוׂשִ

ַנִים  יןכּ  -ׁשְ ין ּדִ    .ֹוְתִבין ְוֵאין עֹוׂשִ
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ּיֹום,   א ּבַ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ְיָלה   קיד,א ּלַ ין, ֲא  - ֲאָבל ּבַ ין ּדִ ה ּכֹוְתִבין ְוֵאין עֹוׂשִ לֹׁשָ   ִפיּלּו ׁשְ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ָהוּו ְלהּו ֵעִדים    ,ּדְ

ין.  ּיָ ה ּדַ   ְוֵאין ֵעד ַנֲעׂשָ
  

   ,ִאין :ָאַמר ֵליּה 
   .ָהִכי ַנִמי ָקָאִמיָנא

  

                                                           

נוּ  367 ְ ֵני ֶבן ַהׂשּ ן ָהֲאהּוָבה ַעל ּפְ ר ֶאת ּבֶ ר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבּכֵ ָניו ֵאת ֲאׁשֶ יֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ כֹרְוָהָיה ּבְ   ָאה ַהּבְ
ָרֵא ְוִאם ֵאין ַאִח  368 ְחּתֹו ְוָיַרׁש אָֹתּה ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ ּפַ ׁשְ רֹב ֵאָליו ִמּמִ ֵארֹו ַהּקָ ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ִלׁשְ ה הים ְלָאִביו ּוְנַתתֶּ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ט ּכַ ּפָ ת ִמׁשְ ה 'ל ְלֻחּקַ   ֶאת מֹׁשֶ

  רש"י
   . יורשין אחי אמן:ובני אחות

. תנא בני אחות ולא בנות אחות
  וכדמפרשינן לקמיה:

. ממעט להו הא ודאי למאי הלכתא
יורשות אחי אמן שהרי הבת יורשת אמה 
ובמקום אמה עומדת לירש אחי אמה 
שהרי האשה יורשת את אחיה במקום 

כדלקמן בסמוך דמקיש ירושה  שאין אח
   שניה לירושה ראשונה כו':

. שיקדמו הבנים לבנות לירש את לקדם
דודיהן דילפינן לקמן מירושה ראשונה 

  דהבן קודם לבת:
. ה''ג דתני רב שמואל כו' וירש אותה

הכי נמי הוה מצי למינקט ואם אין לו בת 
ונתתם את נחלתו לאחיו דהיינו ירושה 

הו נקט וכ''ש שניה אלא סיפא דכול
ירושה שניה ושלישית דסמיכי לירושה 
ראשונה ירושה ראשונה הכתובה תחלה 
וקודמת לכל היורשין שהבן קודם לכל 

   יורשין שבעולם:
. דכתיב ואם אין לו בת ואם אין לו מקיש

אחים וכן כולם בוי''ו מוסיף על ענין 
   ראשון:

. והוא הדין לעשירית אף ירושה שניה
ין קודמין לאחות דבן קודם לבת דאח

לירש בנכסי האח והאחות קודמת לאחי 
האב של מת ואחי האב קודמין לאחות 
האב ואחות האב קודמת לבני אחי האב 
ובני אחי האב קודמין לבנות אחי האב 
אחיותיהן אבל אם יש שני אחי האב 
ולזה בנים ולזה בנות אלו יורשין חלק 
אביהן ואלו יורשות חלק אביהן וכן 

   הלכה:
   . הוה מצי למכתב בהנחילו:ם הנחילוביו

. לקמיה מפרש ביום אתה מפיל נחלות
   לה:

. סבור היה דהאי מפיל א''ל אביי כו'
נחלות כלומר מת ביום מפילין הנחלות 
   ליורשין שאם מת ביום יירשו בניו נכסיו:

. שאין דנין דלמא דין נחלות קאמרת
אותן אלא ביום כשאר דיני ממונות 

ה כא) בית דוד דינו דכתיב בהו (ירמי
לבקר משפט דהא כל שאר נחלות נמי 
מיקרו משפט כדתניא דכתיב בסוף 
פרשת נחלות והיתה לבני ישראל לחוקת 
משפט מדקרי להו משפט ש''מ כל שאר 
נחלות נמי ביום ואי משום דכתיב ושפטו 
את העם בכל עת הא אוקמיה רבא 
בסנהדרין בפרק אחד דיני ממונות (דף 

אבל תחלת דין ביום  לד:) לגמר דין
דלהכי כתיב ביום הנחילו והיינו דתנן 
דיני ממונות דנין ביום וגומרין אף 

   בלילה:
. כלומר דהכי נמי אשכחן דתניא כו'

בברייתא אחריתי דמשוי להו לכל נחלות 
דין דסד''א חילוק נחלות הרי הוא 
כחלוקת שותפין בעלמא ולא חשיב דין 

ביום  קמ''ל ומיהו תרוייהו קראי צריכי
הנחילו איצטריך לתחלת דין דביום 
וחוקת משפט אצטריך לרבויי כל שאר 
נחלות דליהוו דין דהאי ביום הנחילו לא 

   איירי אלא בבן היורש אביו לחוד:
. לשון מאורע לשון ויקר מקרה אורעה

(רות ב) כלומר נסתיימה להיות דין וצריך 
נ' וביום וילפינן נמי מינייהו לכל דיני 

יות דנין תחלתן ביום כנחלות ממונות לה
   דכתיב בהו ביום הנחילו:

. אתא לאשמועינן רבה בר וכדרב יהודה
  חנינא דצריך ג' לחלק נחלות כדין וביום:

  
  המשך פרוש רשי בעמוד הבא
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  רש"י
. נראה בעיני דדוקא נקט שנכנסו לבקר הלכך רצו יעידו ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין כו'

ים אבל אם נכנסו להעיד שזימנום לשם והביאום לשמוע כדי להעיד הרי הם עדים ואין רצו יהיו דיינ
עד נעשה דיין דדמי לנכנסו בלילה דחשיב להו עדים לקמן הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדין דלילה 
לאו תחלת דין הוא וכ''ש הכא דאם באו לשם עדות אין עד נעשה דיין וראיה לדבר בפ''ק דמכות (דף 

קחשיב להו רבי יוסי התם עדים לפסול את השאר אם ראו עמהן את המעשה והן פסולין לעדות ו.) ד
וחשיב לה עדות שנמצא אחד מהן קרוב או פסול ותבטל עדות כולן ורבי פליג עליה ואמר מה יעשו שני 
אחין שראו באחד שהרג את הנפש ואמרינן בגמ' דרבי נמי מודה דהוו להו עדים בראיה בעלמא אם 

לראות כדי להעיד דאמר רבא כי אמרינן להו למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו כלומר  באו
כשבאתם לראות את המעשה לאיזה דעת באתם לראות או להעיד אי אמרי לאסהודי אתינן נמצא 
אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ואי אמרי למיחזי אתינן מה יעשו שני אחין כו' ואמר רב נחמן 

י וקי''ל הלכה כרב נחמן בדיני נמצינו למדין שהבא לראות מעשה כדי להעיד חשבינן התם הלכה כרב
ליה עד ואפילו לפסול כל חביריו לבטל עדותן אם הוא פסול וכל שכן היכא דזימנוהו לבוא לראות 
צוואת שכיב מרע כדי להעיד דשוב אינו עושה דין והדתנן בראש השנה (דף כה:) ראוהו ג' והם בית דין 

ו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד התם הוא שלא באו מתחלה כדי לראותו על מנת להעיד יעמד
דא''כ שוב אין היחיד יכול להיות דיין דאין עד נעשה דיין אלא כשראוהו ממילא בלכתם בשוק או 
שהיו יושבין במקום אחד ומשם ראוהו וסייג מצאתי לדברי מתשובת רבינו שלמה זקני מ''כ שכתב 

עוד מדרב יהודה שמעינן דאין צריך לומר אתם עדי בשכיב מרע דאמר רב יהודה ג' שנכנסו בה כן ו
לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין ופירש רב חסדא לא אמרן 

ד אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין כיון דליליא לא חזי לדינא עדים הוא דשוינהו ואין ע
נעשה דיין והאי ביום היכי דמי אי דאמר להו הוו עדים מי מצי למימר רצו עושין דין הא בהדיא סהדי 

   שוינהו אלא לאו דלא אמר להו הוו עלי עדים וקתני רצו כותבין:
   . את העדות כמו ששומעין מפי החולה היאך מנחיל נכסיו:רצו כותבין

ם כך הדין שפלוני יטול חלק זה ופלוני חלק זה שדמיהן . דהא שלשה נינהו ודנין ואומרירצו עושין דין
מכוונין בשוה וכותבין להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום ואע''ג דאין כאן אדם 
שמעיד בפניהם כלום הא פרכינן בר''ה לא תהא שמיעה גדולה מראיה וכיון דהן רואין את החולה 

אה עדים דמי ולצורך מה יעידו עדים בפניהם והני מילי שמחלק נכסיו בפניהם הודאת בעל דין כמ
דאם רצו עושין דין דמשמע שאפילו החולה אינו יכול לחזור בו כגון מתנת שכיב מרע במקצת ודאיכא 
קנין דתו לא מצי הדר ביה כדאמרן לקמן בפרק מי שמת (דף קנא:) אבל בלא קנין כיון דיכול לחזור 

להן לדיינין לעשות דין בדבר שאפשר להבטל ואם דנו אין דיניהן  אין עושין דין כדמוכח לקמן שאין
   דין דעדיין לא קנו עד שימות האב שמא יחזור בו:

. אם לא כתבו אבל אם כתבו שוב אין עושין דין שהרי הכניסו עצמם בתורת עדות ואין רצו עושין דין
   עד נעשה דיין:

החולה ביום דכיון דשמעו מפי החולה הרי . הא דאם רצו עושין דין אלא שנכנס לבקר את לא שנו
הועד בפניהן ולא תהא שמיעה גדולה מראיה ויכולין היו לעשות דין באותה שעה דיום הוא וכיון 
דנתרצו להיות דיינין בדבר כששמעו את העדות מפי החולה יכולין לדון היום או למחר כבית דין 

בדבר ופוסקין את הדין כפי מה שעיניהם ששמעו עדות ואחר כך הולכין לבתיהן ונושאין ונותנין 
רואות אבל אם נכנסו לבקר את החולה בלילה שבאותה שעה לא היו ראוין להיות דיינין ועדות 
שהועד בפניהם מפי החולה בלילה לא בפני בית דין הוא דבההיא שעתא אינן יכולין להיות דיינין 

דים אלא הן עצמן עדים הם במה וההיא ראיה דידהו אינה כשמיעת ב''ד ששומעין עדות מפי ע
  ששומעין מפי החולה:

. למחר אפילו לא כתבו אלא אם כן יבואו אחרים ויעידו אפילו הן שלשה כותבין ואין עושין דין
בפניהם כדאמר בראש השנה ראוהו שלשה והן בית דין יושיבו מחבריהם אצל היחיד אחד מהשלשה 

כינן התם ולוקמו בדוכתייהו וליקדשו ומוקמינן ויעידו השנים בפניהן ויאמרו השלשה מקודש ופר
כשראוהו בלילה הלכך הן עצמן אינם יכולין לקדש למחר שהרי בלילה עדים היו ולא דיינין ולמחר 
אין עד הרואה בדבר נעשה דיין על פי עדות עצמו אלא אם כן יעיד אחר בפניו דהשתא אינו עושה הדין 

או החדש כשמושיבין שנים אצלו להיות דיינין ושנים על פי עדות עצמו והלכך אחד מן השלשה שר
הרואין מעידין בפניהם יכול הוא להיות דיין אע''פ שראוהו בלילה עמהן שהרי ע''פ עדות אחרים 
שמעידין לפניו הוא דן את הדין ולא על פי ראיית עצמו דאין לנו לפסול דיינין בשביל שראו בדבר כל 

דון את הדין על פי ראיית עצמו דאין עד נעשה דיין וכגון שראה זמן שלא העידו אלא שהוא עצמו לא י
בשעה דאינו יכול להיות דיין אבל אם ביום ראה דבההיא שעתא מצי לדון את הדין דלא תהא שמיעה 
גדולה מראייה מה לי אם ידון עכשיו מה לי אם ידון למחר והכא נמי מהאי טעמא משום דהוו להו 

מימר לא תהא שמיעה גדולה מראייה דההיא ראייה לא חשבינן לה עדים בראיית הלילה דלא מצי ל
כעדות שהועד בפניהן אלא היכא דראו בשעה שיכולין לעשות הדין אבל היכא דראו בשעה שאין 
יכולין להיות דיינין כגון בלילה ההיא ראייה ראיית עדים היא שרואין בדבר ולא ראיית דיינין היא 

ו הם עדים אין יכולין הן עצמן להיות דיינים על פי ראיית עצמן דאין והלכך ע''פ ראייתן דהיינו כאיל
עד נעשה דיין ומיהו ב''ד שהעידו לפניהם עדות בלילה עדות גמורה היא ויכולין לדון למחר ביום אבל 
ראייה דידהו שרואין בלילה לא חשבינן כאילו הועד לפניהם בלילה דכיון דלא חזו בההיא שעתא 

אינה כשמיעה ממש ששמעו מפי עדים בלילה אלא הן עצמן נעשו עדים ושוב לא  לדינא ראייה דידהו
יהו דיינין בעדות עצמן אא''כ יעידו אחרים בפניהם והכי הלכתא וכי הא סוגיא אשכחן בב''ק בפ' 

   החובל (דף צ:) גבי התוקע לחבירו:
ראה את הדבר ונעשה עד . המעיד על הדבר אין נעשה עוד דיין באותו דבר וגם אם ואין עד נעשה דיין

אין נעשה עליה עוד דיין בעדות עצמו אלא אם כן מעידין אחרים בפניו ונראה בעיני דגזירת הכתוב 
היא דכתיב ועמדו שני האנשים וגו' בעדים הכתוב מדבר (שבועות דף ל.) לפני ה' היינו לפני הדיינין 

    ן חוזרין ויושבין ודנין:אשמועינן קרא דצריך להעיד שנים לפני הדיינין אבל העדים אינ
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ַמר:    ִאיּתְ

  ִקְנָין ַעד ֵאיָמַתי חֹוֵזר? 
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ל ְזַמן ׁשֶ  ִבין. ּכָ   ּיֹוׁשְ
  ָאַמר:  יֹוֵסף ַרב

אֹותֹו ִעְנָין.  עֹוְסִקין ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ
  

  : יֹוֵסף ַרבָאַמר 
ָרא,  ּבְ יִדי ִמְסּתַ ָווִתי ּדִ   ּכְ

ָאַמר    : ְיהּוָדה ַרבּדְ
ר ֶאת ַהחֹוֶלה, ְכְנסּו ְלַבּקֵ ּנִ ה ׁשֶ לֹׁשָ   ׁשְ

  ּכֹוְתִבין,  -ָרצּו 
ין.  -ָרצּו  ין ּדִ   עֹוׂשִ
ִבין' ְוִאי  ּיֹוׁשְ ל ְזַמן ׁשֶ ְך 'ּכָ ְעּתָ יּה!  -ָסְלָקא ּדַ ְלָמא ֲהַדר ּבֵ   ֵליחּוׁש ּדִ

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ

יּה ּדְ  ַמֲעָתא ַקּמֵ ֲהָנא ַרבֲאַמִריָתּה ִלׁשְ   , ּכָ
יּה!  !ּוְלַרב יֹוֵסף ִמי ִניָחא? ְלָמא ֲהַדר ּבֵ   ְוֵליחּוׁש ּדִ

א ַמאי ִאית ְלָך ְלֵמיַמר?    ֶאּלָ
יְסִליקּו ^ֵמִעְנָיָנא ְלִעְנָיָנא,    קיד,ב   ּדִ

  ָקמּו ַוֲהַדר ְיִתיבּו. ּדְ ָהִכי ַנִמי 
  

ַרב יֹוֵסף:  ָווֵתיּה ּדְ   ְוִהְלְכָתא ּכְ
ֶדה',  'ׂשָ   ּבְ

   ,'ִעְנָין'
  ּו'ֶמֱחָצה'. 

  
  
  

  רש"י
. ה''ג קניו עד אימתי יכול לחזור

וכ''כ בפירושי רבינו חננאל ובין 
מתנת בריא ובין מתנת שכיב 
מרע במקצת דאית ביה קנין 
מיירי וקבעי עד אימתי יכול 
לחזור בו מקנינו ולבטלו דהא 
לא גמר ומקני מיד אלא לדעת 
לקיים לו תנאים שיפרש אחרי 

ירצה לחזור בו מיד כן או אם 
שיוכל לחזור דקים להו לרבנן 
דאדעתא דהכי מקני איניש 
שיתן לבו אחרי כן וידע אם 
אפשר לו בקנין זה לעשותו קנין 

   גמור:
. דאדעתא דהכי כל זמן שיושבין

מקני ליה ע''מ שאם לא יחזור 
בו באותו מעמד אבל אם יחזור 

   בו יבטל:
   . של אותה מתנה:באותו ענין

. במתנת נסו כו'שלשה שנכ
שכיב מרע במקצת ובקנין מיירי 

   דאינו יכול לחזור בו:
. ואמאי ליחוש דלמא הדר ביה

קאמר רצו עושין דין דמשמע 
באותו מעמד אע''פ שעדיין 
יושבין עושין דין גמור ואמאי 
הא כיון דיכול לחזור בו ויבטל 

   הדין לא הוי דין:
. אמריתה לשמעתא כו'

קשיתי נתווכחתי בדבר לפניו וה
   לו:

. והכי ולרב יוסף מי ניחא כו'
גרסינן אמריתה לשמעתא קמיה 

    דרב כהנא:

. שפסקו מאותו מענינא לענינא
ענין ודברו בענינים ובמעשים 
אחרים ואז אם רצו עושין דין 
אבל כל זמן שעסוקין באותו 

   ענין אין עושין דין:
והלכתא כוותיה דרב יוסף 

. בפ''ק (לעיל דף יב:) בשדה
ב יוסף מצי אמר ליה אמר ר

   מעלינא לך כנכסי דבר מריון:
   . הא דאמרן:ענין

. לקמן במי שמת (דף ומחצה
קמג.) ההוא דאמר לדביתהו 
נכסי ליך ולבריך אמר רב יוסף 
קנאי פלגא דדריש והיתה 
לאהרן ולבניו מחצה לאהרן 

  ומחצה לבניו:



    """"ֲחִליןֲחִליןֲחִליןֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹו
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ה ָ ָנּה  ֶאת "ָהִאׁשּ ה, ּבְ ָ ְעָלּה  ֶאת ְוָהִאׁשּ   ."נֹוֲחִלין אְולֹ  ַמְנִחיִלין - ָהֵאם ַוֲאֵחי, ּבַ

  
ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ

א:  ָנא ֵליּה ֵריׁשָ ּתוֹ  ֶאת ְוָהִאיׁש  ִאּמוֹ  ֶאת "ָהִאיׁש ָהא ּתָ    !"ִאׁשְ
  

ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ
ְעָלּה:  ה ֶאת ּבַ ָ ִאׁשּ ָנּה, ּדּוְמָיא ּדְ ה ֶאת ּבְ ָ ִאׁשּ   ּדְ

ְעָלּה  ה ֶאת ּבַ ָ ּת  -ָמה ִאׁשּ ַעל יֹוֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ֶבר, ֵאין ַהּבַ ּקֶ   ֹו ּבַ
ָנּה  ה ֶאת ּבְ ָ ֶבר, ְלַהְנִחיל ָלַאִחין ִמן ָהָאב.  -ַאף ִאׁשּ ּקֶ ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמֹו ּבַ   ֵאין ַהּבֵ

  
  
  

  רש"י
. למיתנא האשה את בנה למה לי

שא מנחלת ולא נוחלת היינו רי
דקתני האיש את אמו נוחל ולא 
מנחיל והאשה את בעלה נמי 
דקתני מנחלת ולא נוחלת היינו 
נמי רישא האיש את אשתו נוחל 
ולא מנחיל וכן אחי האם דקתני 
דמנחילין לנכדם בני אחותם 
ולא נוחלין היינו נמי רישא 
דקתני בני אחות של איש נוחלין 
דודיהן ולא מנחילין ולמאן דתני 

תין בני אחיות הך נמי במתני
סיפא נמי היינו בני אחיות דכי 
היכי דהאיש נוחל את דודו ואינו 
מנחיל ה''נ נוחל את דודתו ואינו 

   מנחיל:
ה''ג הא קא משמע לן דהאשה 

. ולא גרסינן אלא כלומר כו'
להכי תנא בבא יתירה לאקושי 
האשה את בנה להאשה את 
בעלה דבאותו ענין שהאשה 

י מנחלת לבעלה מנחלת נמ
   לבנה:

. אינה מה האשה את בעלה
מנחלת לו בראוי לה לאחר 
מיתתה אלא במוחזק כדאמרן 
לעיל וילפינן מקראי דאין הבעל 
יורש את אשתו בנחלה הבאה 
לה ממורישיה כשהיא בקבר 
אלא או בנה או בתה יורשה ואם 
אין לה בן הקרוב למורישה יותר 

   קודם:
. אינה אף האשה את בנה
לאחר  מנחלת לו בראוי לו

מיתתו כדי שינחיל הוא לקרוביו 
שמצד אביו ולא מצד אמו כגון 
שאם מת הבן ואח''כ מתה אמו 
אין זה הבן שהוא כבר מת ונתון 
בקבר מקודם מיתת אמו יורש 
עתה את אמו להנחיל את אחיו 
מאביו אלא יורשי אביה יורשין 
אותה וסברא הוא דכיון דמת 
בנה מקמי דידה פקע לו כחו 

ומיהו להכי  בירושת אמו
איצטריך לאשמועינן דלא ירית 
כשהוא בקבר את אמו דס''ד 
אמינא לא תסוב תרי זימני כתיב 
ותרוייהו בסבת הבן חד להיכא 
דמתה אמו מקמיה דירית לה 
ואידך לאשמועינן דאפילו היכא 
דמית איהו ברישא ומתה היא 
אחריו דהוסבה נחלה לאביו או 
לקרוביו מן האב קמ''ל משנה 

לא ירית בראוי וקראי יתירה ד
לכדדרשינהו לעיל והאי דקתני 
אחי האם דלא צריך אגב גררא 
דהנך נקט ליה והאי דקתני 
ברישא האב את הבנים והבנים 
את האב והוה מצינו למשמע 
סיפא מרישא מיהו כיון דמיתני 
ליה בתרוייהו נוחלין ומנחילין 
קתני להו דכל נוחלין ומנחילין 

ין קחשיב אבל הך בבא דמנחיל
ולא נוחלין כולה מיותרת היא 
שהרי כבר נשנית בבת נוחלין 

   ולא מנחילין:
. דמי לההוא יורש את אמו בקבר

בקבר דלעיל שכשהאשה בקבר 
אינה יורשת אביה כדי להנחיל 
לבעלה והכא נמי כשהבן בקבר 
אינו יורש את אמו כדי להנחיל 

    לאחין מן האב:
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ה ָ ָנּה  ֶאת "ָהִאׁשּ ה, ּבְ ָ ְעָלּה  ֶאת ְוָהִאׁשּ   ."נֹוֲחִלין ְולֹא ַמְנִחיִלין - ָהֵאם ַוֲאֵחי, ּבַ

  
יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן ְיהּוָדה ַרּבִ י ּבֶ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ַבר ּתֹוָרה נוֹ    :ּדְ    ,ָהָאב יֹוֵרׁש ֶאת ּבְ
ָנּה  ת ֶאת ּבְ ה יֹוֶרׁשֶ ָ    ,ְוִאׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ   ,(במדבר לו, ח) 369"ַמּטֹות"ׁשֶ
ה ָהָאב,  ה ָהֵאם ְלַמּטֵ יׁש ַמּטֵ   ַמּקִ

ה ָהָאב  ּטֵ נֹו,  -ַמה ּמַ   ָאב יֹוֵרׁש ֶאת ּבְ
ה ָהֵאם ַאף ַמ  ָנּה.   - ּטֵ ת ֶאת ּבְ ה יֹוֶרׁשֶ ָ   ִאׁשּ

  
יֵאיִתיֵביּה    קטו,א ילְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ן ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ה ָ ָנּה  ֶאת "ָהִאׁשּ ה, ּבְ ָ ְעָלּה  ֶאת ְוָהִאׁשּ   , "נֹוֲחִלין ְולֹא ַמְנִחיִלין ָהֵאם ַוֲאֵחי, ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָנֵתנּו ֵאיִני יֹוֵדַע  ָנָאּה.  ִמׁשְ   ִמי ׁשְ

  
ב ִהיא,  ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ   ְוֵליָמא ֵליּה: ַרּבִ

ֵריׁש:  לֹא ּדָ   !"ַמּטֹות"ּדְ
  

ב,  ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ ַרּבִ   ָלא ִמיּתֹוְקָמא ַמְתִניִתין ּכְ
ָקָתֵני:    , "ָאחֹות "ּוְבֵניּדְ

ֵניְוָתָנא:  נֹות ְולֹא ָאחֹות "ּבְ   , "ָאחֹות ּבְ
  ַנן: ְלַמאי ִהְלְכָתא! ַוֲאַמִרי
ת ַרבְוָאַמר  ׁשֶ ם, ׁשֵ   : ְלַקּדֵ

ב ִהיא,  ּצָ ן ַהּקַ י ְזַכְרָיה ּבֶ ְך ַמְתִניִתין ַרּבִ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ִנְכֵסי ָהֵאם"ָהא ָאַמר:  ִוין ּבְ ת ׁשָ ן ְוֶאָחד ַהּבַ   ! "ֶאָחד ַהּבֵ

  
ְך:  ְפׁשָ ה ּנַ יָדן, ִמּמַ א ּדִ ּנָ   ְוּתַ

ֵריׁש  ָנּה!  - "ּטֹותַמ "ִאי ּדָ יַרׁש ֶאת ּבְ ה ַנִמי ּתִ ָ   ִאׁשּ
ֵריׁש  ִנְכֵסי ָהֵאם ְמָנא ֵליּה?  - "ַמּטֹות"ִאי ָלא ּדָ ן קֹוֵדם ְלַבת ּבְ   ּבֵ

  
ֵריׁש    , "ַמּטֹות"ְלעֹוָלם ּדָ

ָאַמר ְקָרא:  אֵני ָהָכא ּדְ ת ְוָכל"ְוׁשָ ת ֹיֹ  ּבַ   , "ַנֲחָלה ֶרׁשֶ
ת.    ת ְוֵאיָנּה מֹוֶרׁשֶ   יֹוֶרׁשֶ

   
  

                                                           

ּפַ  369 ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ ה ְלַמַען ִייְרׁשּו ּבְ ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ   ַחת ַמּטֵ

  רש"י
דלא . משום משום רבי יהודה ברבי שמעון

היה רבו מובהק קאמר משום שלא הורגל 
ר' יוחנן לומר דברים משמו של ר' יהודה 
בר' שמעון אבל מרבו יאמר אמר ר' יוחנן 

   אמר ר' ינאי:
   . כלומר מן הפסוק יש ללמוד:דבר תורה

. וה''ה לבתו כדילפינן האב יורש את בנו
   בריש פירקין:

. וה''ה לבתה במקום שאין יורשת את בנה
אם אביו קיים הוא קודם דלהכי  האב אבל

מיהא אהני משפחת אב שקרויה משפחה 
   להקדים שאר האב לשאר האם:

. וכל בת יורשת נחלה ממטות מטות
    וביורשת שני מטות אוקימנה:

. הכי נמי מצי למפרך מרישא איתיביה כו'
דקתני האיש את אמו נוחל ולא מנחיל 
אלמא אין האם נוחלת את בנה אלא 

ותוביה מסיפא דקתני דעדיפא ליה לא
בהדיא מנחלת ולא נוחלת וקשיא ליה לרבי 

   יהודה דאמר יורשת:
. דאינה עיקר משנתנו איני יודע מי שנאה

דהיא גופה קשיא כדלקמן דפרכינן ותנא 
דידן מה נפשך כו' והלכך כיון דשמעינן ליה 
דדריש היקשא דמטות כדאמרינן לעיל 

י בפירקין (ד' קיא.) להקדים הבן לבת בנכס
האם הכי נמי הוה מצי לאקושי ולמימר 

   דיורשת את בנה:
. היקשא דמטות כדאמרינן לעיל דלא דריש

דאחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם 
   דלא מקיש מטה האם למטה האב:

. דאיכא למשמע לא מיתוקמא כרבי זכריה
   ממתני' דהבן קודם לבת בנכסי האם:
. והא ותני עלה בני אחות ולא בנות אחות

ייתא אינה מוספת על המשנה אלא בר
מפרשת היא דדוקא נקט מתני' בני אחות 
למימר שהבנים נוחלין את דודיהן ולא 
הבנות כל זמן שיש בן לפי שהבנים באין 
לירש את דודיהן מכח אמם שהיתה אחותן 
כדכתיב ואם אין לו אחים ודרשינן לקמן 
עיין עליו דבן אחין במקום אחין קאי וה''ה 

מקום אחותו קאי וכמי דבן אחותו ב
שאמם מוחזקת דמי והן באין לירש מכחה 
וסבירא ליה דבן קודם לבת בנכסי האם 
אבל לר' זכריה בן הקצב הבנים והבנות 
יירשו כאחד את דודיהם דמכח אמם קא 
ירתי וסבירא ליה דבן ובת כי הדדי ירתי 

   בנכסי האם:
. כלומר מה הוא דעתו ותנא דידן מה נפשך

תי בן קודם לבת בנכסי דסבירא ליה תר
האם כדקתני האיש את אמו ולא הבת את 
אמה ונפקא לן לעיל מהיקשא דמטות 
וסבירא ליה דאין האשה יורשת את בנה 
דלהכי לא דריש היקשא דמטות מה נפשך 

   דמקיש לחצאין והלא אין היקש למחצה:
. להיקשא שיקדום הבן לעולם דריש מטות

נן לבת בנכסי האם ומיהו להכי לא דרשי
היקשא לומר שתירש האם את הבן דאמר 
קרא וכל בת יורשת נחלה ממטות וגו' והוה 
מצי למכתב וכל בת נחלה וכתיב יורשת 
למימרא דוקא יורשת שני מטות אבל אינה 
מורשת לשני מטות אם מתה היא אלא 
אחד מהם דהיינו אב דאין האם יורשת 
ורבינו חננאל דייק מ''ם דממטות מקצת 

דיורשת ואינה מורשת כגון שני מטות הוא 
אם שאין האם יורשת בתה והוא הדין 
לבנה דעל כרחך האי מ''ם לדיוקא דידיה 
אתא דאי לגופיה לאשמועינן דבירושת 
אחד משני מטות מיירי לשתוק קרא מיניה 
ולא לכתוב לא מטות ולא מ''ם והוה 
אמינא דלכל אשה אזהר רחמנא שלא 
תנשא לשבט אחר בין שהיא יורשת מטה 

  אחד בין יורשת שני מטות:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ָנה   ִמׁשְ

ךְ  ְנָחלֹות ֵסֶדר   : הּוא ּכָ
י ִאיׁש " ם לוֹ  ֵאין ּוֵבן ָימּות ּכִ   ,, ח)במדבר כז( 370"ְלִבּתוֹ  ַנֲחָלתוֹ  ֶאת ְוַהֲעַבְרּתֶ

ן ת קֹוֵדם - ּבֵ    ,ַלּבַ
ל ל ְיֵריכוֹ  יֹוְצֵאי ּכָ ן ׁשֶ ת קֹוְדִמין - ּבֵ    .ַלּבַ
ת    ,ָלַאִחין קֹוֶדֶמת - ּבַ

ל ּה ְיֵריָכ  יֹוְצֵאי ת ׁשֶ   . ָלַאִחין קֹוְדִמין - ּבַ
  , ָהָאב ַלֲאֵחי קֹוְדִמין - ַאִחין

ל ְיֵריָכן יֹוְצֵאי   . ָהָאב ַלֲאֵחי קֹוְדִמין - ַאִחין ׁשֶ
ָלל ֶזה   : ַהּכְ
ל ַנֲחָלה ַהּקֹוֵדם ּכָ    ,קֹוְדִמין ְיֵריכוֹ  יֹוְצֵאי -  ּבְ

     .ְיֵריכוֹ  יֹוְצֵאי ְלָכל קֹוֵדם - ְוָהָאב
   

ָמָר    אּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
א ִלי ֵאין - , ח)במדבר כז( "ֵבן"" ן ֶאּלָ   , ּבֵ

ן ן ּבֶ ת אוֹ , ַהּבֵ ן ּבַ ן אוֹ , ַהּבֵ ת ּבֶ ן ּבַ ִין ַהּבֵ    ?ִמּנַ
ְלמּוד ין - "לוֹ  ֵאין" :לֹוַמר תַּ    .ָעָליו ַעּיֵ

ת" א ִלי ֵאין - )במדבר כז, ט( 371"ּבַ ת ֶאּלָ    ,ּבַ
ת ת ּבַ ת ּוֶבן, ַהּבַ ן ּוַבת, ַהּבַ ת ּבֶ ִין ַהּבַ    ?ִמּנַ

ְלמּוד ין - "לוֹ  ֵאין" :לֹוַמר תַּ    .ָעָליו ַעּיֵ
יַצד ָהא    ?ּכֵ

ת ַנֲחָלה ֶמׁשֶ    ".ְראּוֵבן ַעד ,ְוהֹוֶלֶכת ְמַמׁשְ
  

   !בְוֵליָמא ַעד ַיֲעקֹ 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְבָטא.  ֶלה ׁשִ לֹא ּכָ ִמיִרי ּדְ   ּגְ

  
  

                                                           

ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתוֹ  370 י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרתֶּ ר ֵלאמֹר ִאיׁש כִּ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ   ְוֶאל ּבְ
ם ֶאת ַנֲחָלתוֹ  371 ת ּוְנַתתֶּ    ְלֶאָחיוְוִאם ֵאין לֹו ּבַ

  רש"י
  מתגי' 

. ראובן קודם בו קודם לבת
לדינה אחותו לירש את יעקב 
וכן כל יוצאי יריכו של ראובן 
אם מת ראובן קודמין לדינה 
אחותו לירש את יעקב כגון מת 
ראובן חנוך בנו קודם לדינה 
לירש נכסי יעקב ובן של חנוך 
ובן בנו עד אלף דור כולן קודמין 

ובגמרא מפרש טעמא לדינה 
   מדכתיב אין לו עיין עליו:

. ואם יש אב בת קודמת לאחיו
   למת גם לו קודמת:

. ואם אחין קודמין לאחי האב
יש להן אחות הן קודמין לאחות 
והאחות ויוצאי יריכה קודמין 

   לאחי האב:
. ומת יוצאי כל הקודם בנחלה

יריכו עומדין במקומו לירש 
אותה נחלה ולא שאר קרובי 

ת יורשין אותו אע''פ המ
שקרובין למת יותר מיוצאי 

   יריכו של זה:
. לירש בנו או בתו והאב קודם

שמתו לכל יוצאי יריכו דהיינו 
אחי המת וכבר נפקא לן בריש 
פירקין מוהעברת דהאב קודם 
לאחין ודוקא מיוצאי יריכו אבל 
יוצאי יריכו של בנו קודמין לכל 

   אדם:
  

  גמ' 
ם בן . במקום שאין שובת הבן

הבן ובן של בת הבן והוא הדין 
לבת של בת הבן אבל לישנא 
קלילא הוא דנקט אבל בת של 
בת תרי זימני רצופין לאו לישנא 

   קלילא הוא:
. של מת אם יש אין לו עיין עליו

לו בן או הבא מכחו של בן כגון 
יוצאי יריכו ויו''ד יתירא קא 
דריש דמצי למכתב אן בלא יו''ד 

והכי כדכתיב מאן בלעם 
מפרשינן בקידושין (דף ד.) גבי 

   ויצאה חנם אין כסף:
. דהאי מת אם יש לו עיין עליו

בת כלל וכלל וכיון דאיכא יוצאי 
    יריכה עובר ירך אמו הוא:
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  רש"י
. כלומר ודאי כי היכי דאמרינן עיין עליו למטה הכי נמי אמרינן עיין הא כיצד

שי האב למעלה הא כיצד אתה עליו למעלה שאם כלה זרעו לגמרי העבירנה ליור
  מוצא בכל מקום עיין עליו:

. שאם אין לו אב ולא אח ולא בן אח ולא נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן
אחות ולא בן אחות ולא בני בניהן עד עולם ולא אבי האב ולא אחי האב ולא בני 
אחי האב ולא אחות האב ולא בני אחות האב מחזירין למטה ולמעלה על קרובי 

יו עד ראובן ולא יתנוה לקרובי האם שבודקין אחר (אחי) אבי אבי אביו אבות
ואם אין אבי אבי אביו לא הוא ולא בניו ולא בני בניו בודקין אחר אחי אבי אבי 
אביו או הוא או יוצאי יריכו דהיינו דוד אבי אביו או בני דוד אבי אביו אבל 

האב ואחי האב כגון האבות לעולם קודמין לאחי האבות כדאמרינן לקמן אבי 
אברהם וישמעאל בנכסי עשו דאברהם קודם וכן יהא הולך ובודק עד ראובן 
דאבי אבי אבי אב תחלה או הוא או בניו ואם אינו יבדוק אחרי כן באחין דהיינו 
אחי אבי אבי האב או הוא או בניו ואם אין יבדוק באחותו או בבניה דהיינו 

ד למעלה דור אחד ויבדוק תחלה באבות אחות אבי אבי אביו ואם אינו עולה עו
ואח''כ באחיהם ואחר כך באחיותיהם וכן לעולם עד ראובן כגון ובני ראובן 
חנוך ופלוא ובני פלוא אליאב ובני אליאב נמואל ודתן מת בנו של נמואל בלא 
זרע נמואל יורשו ואם אין נמואל קיים אחיו בניו של נמואל דהיינו בני נמואל 

אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו דהיינו דתן דודו או  יורשין אותו ואם
הוא או בניו כלה דתן נותנין לאליאב אבי אביו של מת או לאחי אליאב או 
לאחות אליאב להם ולבניהם ולבני בניהם מת אליאב בלא אחים ובני אחים 

ני חוזרין אצל פלוא ואם מת נותנין לחנוך וחצרון וכרמי או לבניהם דהוו להו ב
אחי אבי אבי אביו של מת ובענין זה אי אפשר שלא ימצא אחד בשבט הראוי 
לנחלה שאין השבט כלה לגמרי כללא דמילתא אבי המת קודם לאחי המת וכן 
אבי אבי המת קודם לאחי אבי המת אבל אחי המת קודם לאבי אבי המת וכן 

דרמי בר  אחי אבי המת קודם לאבי אבי אביו של מת כדאמרינן לקמן גבי בעיות
   חמא:

. שאם מת ראובן הוא וכל זרעו חוזרין אצל יעקב ואם אין יעקב ולימא עד יעקב
   שמעון ולוי יורשין את הראוי לראובן אחיהם דהוו להו אחי אבי אבי אב אביו:

. אם כן נמצא שבט אחד כלה מישראל וגמירי דלא כלה שבטא וראיה אמר אביי
ם בני יעקב לא כליתם בפר''ח ראובן לדבר במלאכי כי אני ה' לא שניתי ואת

   דנקט לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו:
. דיין האומר ופוסק דין שתירש הבת של מת עם בת אמר רב הונא אמר רב כל

הבן של מת מקל וחומר דלקמן אפילו הוה הדיין נשיא בישראל שהכל נמנין עמו 
צדוקין הוא כדמפרש לקמן לדון כמותו אין שומעין לו מפני שדין זה מעשה 

ולחזק את הדבר אמר כן כעין דאמרינן (מנחות ד' לב.) אם יבא אליהו ויאמר 
אין שומעין לו ויש מפרשין שכיב מרע שמצוה תירש הבת בנכסיי עם בת בני 
ואליבא דר' יוחנן בן ברוקה דאמר לקמן בפירקין אם אמר על מי שראוי ליורשו 

ו משום דדמי דמכח ירושה בלא צואה היא דבריו קיימין הכא אין שומעין ל
באה לירש עם בת הבן כדברי צדוקין הלכך אמור רבנן דאין שומעין לו ולאו 
מילתא היא דבלאו מעשה צדוקין נמי אין שומעין דמתנה על מה שכתוב בתורה 
שהרי הבת אינה ראויה לירש כלל עם בת הבן דאפילו ר' יוחנן בן ברוקה לא 

ים או בת בין הבנות דבלאו הכי הוה ראוי לירש קצת אמר אלא בבן בין הבנ
הלכך ראוי גם לירש לו את הכל אבל בת בין הבנים והוא הדין לבת אצל בת הבן 

   אין בדבריו כלום והכי אמרינן לקמן בפירקין:
. במגילת תענית דקחשיב אילין יומיא דלא להתענאה בהון ומיירי כדתניא

לדיננא שבנו למשפטנו הראשון שהודו  בטבת וקתני בעשרים וארבעה בו תבנא
   לנו הצדוקין:
. ומיהו עם בן הבן מודו דלא תירות. צדוק ובייתוס תלמידי עם בת הבן

אנטיגנוס איש סוכו היו והיו שונין לתלמידיהן מה שקיבלו מאנטיגנוס אל תהיו 
כעבדים המשמשין כו' וטעו התלמידים בכך שהיו סבורים דהכי קאמר עבדו 

תקבלו שכר ואמרו כמו שאין בו ממש בדבר זה כן כל דברי חכמים למקום ואל 
וטעו ופקרו בדברי חכמים ונקראו צדוקין על שם צדוק ובייתוסין על שם 

   בייתוס באבות דרבי נתן (פ''ה):
. שאנו למידין ממנו שענה בנו של צבעון היה וקרא ליה בן שעיר קרא עליו מקרא

רש ארץ שעיר אבי אביו ונמצא שבני וקאמר נמי יושבי הארץ כלומר שענה י
בנים יורשין נחלת האב כבנים עצמן והוא הדין לבת בנו והלכך לא תירש הבת 

   עם בת הבן כי היכי דאינה יורשת עם הבן:
   . אלמא בנו היה ולעיל קרי ליה אחיו:וכתיב ואלה בני צבעון ואיה וענה וגו'

אחיו ובנו ואין לומר  . נמצא שהואאלא צבעון בא על אמו והוליד ממנה ענה
דבנו של צבעון היה והאי דקרי ליה בן שעיר לא משום שהיה אחיו של צבעון 
אלא לאשמועינן דבני בנים הרי הן כבנים א''כ לא לכתביה גבי צבעון אלא 
מדקאמר צבעון וענה אחים היו ומיהו מדכתיב יושבי הארץ שמעינן מהכא דבני 

   בנים הרי הן כבנים לנחלה:
. ולפי שהלכה כמותו בדינים קרי ליה הכי אמינא כו' ומנו שמואלאמר רבה 

   והוא שם של מלך פרס:
. רבה נמי קרי שבור מלכא משום דהלכתא נמי איכא דאמרי אמר רב פפא כו'

   כוותיה לבד משדה ענין ומחצה דהלכתא כרב יוסף (לעיל דף קיד:):
ש את זקנו ואפילו . בתמיה הלא גם אני מודה לך דבן הבן יורבכך אתה פוטרני

  במקום בת אבל בת הבן [הוא] דאמרינן שתירש הבת עמה:
. איני צריך לדחותך בקש ומיהו מעיקרא לא היה לא תהא תורה שלמה שלנו כו'

   חפץ לגלות לו טעמו של דבר דאסור לגלות להם טעמי תורה:
. קל וחומר שאתם דנין מעצמכם שיש עליו תשובה מה כשיחה בטלה שלכם

שיפה כחה במקום אחין שיורשת במקום אביה כגון בנות צלפחד לבת בנו 
שירשו בנכסי חפר אבי אביהן עם בני חפר שנאמר נתן תתן להם אחוזת נחלה 

   בתוך אחי אביהן:
. כשם שאינה יורשת עם אחיה בנכסי תאמר בבתו שהורע כחה אצל האחין

כסי חפר אביה כך אינה יורשת עם בת אחיה בוא וראה שבנות צלפחד ירשו בנ
ולא לקחו בני חפר ובנות חפר כל נכסי חפר נמצאת בת הבן קודמת לבת דהיינו 

   בנות צלפחד שקדמו לבנות חפר: ואותו היום שנצחום כ''ד בטבת היה:
. של בן אלא האחין יורשין כל נכסי האב ואפילו שלא תירש בת הבן עם האחין

בעה מתו במלחמה חלק שהיה ראוי לאחיהן המת לפי שבאותו מעשה דפלגש בג
כל שבט בנימין ואפילו הנשים כדכתיב מה נעשה לנותרים לנשים כי נשמדה 
מבנימין אשה ולא נותר מהם כי אם שש מאות שנשאו נשים ארבע מאות מבנות 
יבש גלעד ומאתים שחטפו מבנות שילה ונמצא כל ארץ בנימין לשש מאות איש 

באה לירש ואם תנשא לפיכך באותו העת מגיע מאד מן הנחלה לאשה אחת ה
לשבט אחר נמצאת נגרעת נחלת שבט בנימין לפיכך התקינו דהיכא דיש בנים 
יורשין את אביהם דלא מיעקרא נחלה מבני המת התנו שלא תירש בת הבן 
עמהן דהפקר ב''ד הפקר אבל אם לא הניח בנים אלא בנות (לשם גם הבנות) גם 

תו מזרעו אי נמי היכא בת הבת תירש עמהן דלא ניחא ליה למת שתעקר נחל
דאיכא בנות ובת הבן תירש בת הבן את כל הנכסים ומסתמא היו נזהרות שלא 
להנשא לשבט אחר פן תסוב הנחלה לשבט אחר והכי משמע קרא ויאמרו לתת 
הירושה לפלטת בנימין כלומר לבנים הנקראים על שבט בנימין ולא לבת הבן 

    ן:שיכולה להנשא לשבט אחר ונעקרה נחלה מבנימי

        קטז,אקטז,אקטז,אקטז,א––––בבבבקטו,קטו,קטו,קטו, . 16
  : ַרבָאַמר  הּוָנא ַרבָאַמר 

ן,  ת ַהּבֵ ת ִעם ּבַ יַרׁש ּבַ ל ָהאֹוֵמר ּתִ   ּכָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ יא ׁשֶ   ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו,  -ֲאִפיּלּו ָנׂשִ

ה ְצדֹוִקין.  א ַמֲעׂשֵ ֵאיָנן ֶאּלָ   ׁשֶ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָעה" ַאְרּבָ ִרים ּבְ ֵטֵבת ְוֶעׂשְ ְבָנא ּבְ   , ְלִדיָנָנא תָּ
ָהיוּ  יַרׁש : אֹוְמִרין ְצדֹוִקין ׁשֶ תַה  תִּ ת ִעם ּבַ ן ּבַ   , ַהּבֵ
ל אי ָלֶהן ִנְטּפַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִין, ׁשֹוִטים: ָלֶהם ָאַמר, ַרּבָ    ?ָלֶכם ֶזה ִמּנַ

ֶהְחִזירוֹ  ָאָדם ָהָיה ְולֹא ָבר ׁשֶ   , ּדָ
ֵקן חּוץ ָהָיה ֶאָחד ִמּזָ ט ׁשֶ ֶנְגּדוֹ  ְמַפְטּפֵ    :ואֹוֵמר ּכְ
ת ּוַמה נוֹ  ּבַ ָאה ּבְ נוֹ  ַח ִמּכֹ ַהּבָ ּנוּ  ּבְ יָרׁשֶ ּתוֹ , תִּ ָאה ּבִ ל לֹא חוֹ ִמּכֹ ַהּבָ ן ּכָ ּכֵ    ?!ׁשֶ
ְקָרא ֶאת ָעָליו ָקָרא ה ַהּמִ    :ַהּזֶ

ה" ִעיר ְבֵני ֵאּלֶ ֵבייֹ  ַהחִֹרי ׂשֵ    ,ָהָאֶרץ ׁשְ
   .(בראשית לו, כ) "ַוֲעָנה ְוִצְבעֹון ְוׁשֹוָבל לֹוָטן

ה" :ּוְכִתיב ה ִצְבעֹון ְבֵני ֵאּלֶ   .בראשית לו, כד)( 372."ַוֲעָנה ְוַאּיָ
א ד, ֶאּלָ א ְמַלּמֵ ּבָ   .ֲעָנה ְוהֹוִליד ִאּמוֹ  ַעל ִצְבעֹון ׁשֶ

  
ֵרי 'ֲעָנה' ָהוּו?    ְוִדְלָמא ּתְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

א.  בֹור ַמְלּכָ לֹא ֲאָמָרּה ׁשָ ָתא ּדְ   ָאִמיָנא ִמּלְ
  ּוַמּנּו ? 

מּוֵאל   . ׁשְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

א. ָאִמיָנא  בֹור ַמְלּכָ לֹא ֲאָמָרּה ׁשָ ָתא ּדְ   ִמּלְ
  ּוַמּנּו? 

ה   . ַרּבָ
  

  ָאַמר ְקָרא: 
ָרא.  - "ֲעָנה הּוא" ֵמִעיּקָ   הּוא 'ֲעָנה' ּדְ

  
י ֵליּה: ָאַמר ָכךְ , ַרּבִ ה ּבְ    !?ּפֹוְטֵרִני ַאתָּ

ֵהא ְולֹא^ ,ׁשֹוֶטה: לוֹ  ָאַמר   קטז,א ֵלָמה ּתֹוָרה תְּ נוּ  ׁשְ ּלָ יָחה ׁשֶ ׂשִ ֶכם ֵטָלהּבְ  ּכְ ּלָ   . ׁשֶ
ַבת ַמה נוֹ  ּלְ ן ,ּבְ ּכֵ ה ׁשֶ ְמקֹום ָחּה ּכֹ ִיּפָ    ,ָהַאִחין ּבִ

ִבּתוֹ  אַמרּתֹ הּוַרע ּבְ ְמקֹום ָחּה ּכֹ ׁשֶ    .ַאִחין ּבִ

חּום אּוהוּ  ַהּיֹום ְואֹותוֹ , ְוִנּצְ    .(מגילת תענית) "טֹוב יֹום ֲעׂשָ
  
  
ת אְמרוּ ַוּיֹ " ַ ֵלָטה ְיֻרׁשּ ֶחה אְולֹ  ְלִבְנָיִמן ּפְ ֶבט ִיּמָ ָרֵאל ׁשֵ ׂשְ   .(שופטים כא, יז) "ִמּיִ
  

יָאַמר  ֵבי ִיְצָחק ַרּבִ י ּדְ   : ַאִמי ַרּבִ
ּלֹ  ְנָיִמין ׁשֶ ֶבט ּבִ ִהְתנּו ַעל ׁשֵ ד, ׁשֶ ן ִעם ָהַאִחין. ְמַלּמֵ ת ַהּבֵ יַרׁש ּבַ   א ּתִ

  
  

                                                           

ְרעֹתֹו ֶאת ַהֲחמִֹרים ְלִצְבעוֹ  372 ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ִמם ּבַ ר ָמָצא ֶאת ַהּיֵ ה ַוֲעָנה הּוא ֲעָנה ֲאׁשֶ ה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאּיָ   ן ָאִביוְוֵאּלֶ



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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יָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : יֹוַחאי ּבֶ

ן ְליֹוְרׁשֹו  יַח ּבֵ ֵאינֹו ַמּנִ ל ׁשֶ רּוְך הּוא ָמֵלא ָעָליו ֶעְבָרה.  -ּכָ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ִתיב ָהָכא:  ם"ּכְ    ,, ח)במדבר כז( 373"ַנֲחָלתוֹ  ֶאת ְוַהֲעַבְרּתֶ

   .)צפניה א, טו( 374"ַההּוא ַהּיֹום ֶעְבָרה יֹום"ּוְכִתיב ָהָתם: 
  
ר"   .(תהלים נה, כ) 375"ֱאלִֹהים ְראוּ יָ  ְולֹא ָלמוֹ  ֲחִליפֹות ֵאין ֲאׁשֶ

י יוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ
ן.  יַח ּבֵ ֵאינֹו ַמּנִ ל ׁשֶ   ַחד ָאַמר: ּכָ

ְלִמיד.  יַח ּתַ ֵאינֹו ַמּנִ ל ׁשֶ   ְוַחד ָאַמר: ּכָ
  

ְלִמיד',  ָאַמר 'ּתַ י יֹוָחָנן ּדְ ים: ַרּבִ ּיֵ ְסּתַ   ּתִ
ָאַמר  יּדְ ְר 'ּדֵ  :יֹוָחָנן ַרּבִ ירין ּגַ יָרָאה ּבִ ֲעׂשִ   . "ֵמיּה ּדַ

י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ ים ּדְ ּיֵ ְסּתַ ְלִמיד'.  :ּתִ   'ּתַ
  

ְלִמיד,  י יֹוָחָנן ָאַמר ּתַ ַרּבִ   ּוִמּדְ
ן?!  ן ֵלִוי ָאַמר ּבֵ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ

יְוָהא  ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ א ְלֵבי ַמ  :ֵלִוי ּבֶ י ַטְמָיא, ֶאּלָ ֵני,לֹא ָאֵזיל ְלּבֵ לֹא ּבְ ִכיב ּבְ ׁשְ   אן ּדִ
ְכִתיב:  כוּ "ּדִ  .(ירמיהו כב, י) 376"ַלהֵלךְ  הָבכֹ  ּבְ

  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבְוָאַמר 
ן ָזָכר לֹא ּבֵ    !ַלהֹוֵלְך ּבְ

  
ְלִמיד.  ָאַמר ּתַ ן ֵלִוי הּוא ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ א ַרּבִ   ֶאּלָ

  
ָאַמר ן ֵלִוי הּוא ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ְלִמיד' ּוִמּדְ   , 'ּתַ

י יֹוָחָנן ָאַמר  ן'ַרּבִ   . 'ּבֵ
י יֹוָחָנן!  ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ   ַקׁשְ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

יֵדיּה,  -ָהא    ּדִ
יּה.  -ָהא  ַרּבֵ   ּדְ

  
  

                                                           

ם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלבִ  373 י ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו ְוַהֲעַבְרתֶּ ר ֵלאמֹר ִאיׁש כִּ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ   ּתוֹ ְוֶאל ּבְ
ְך ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל 374   יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ּוְמצּוָקה יֹום ׁשָֹאה ּוְמׁשֹוָאה יֹום חֹׁשֶ
ר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו ְולֹא ָיְראּו ֱאל 375 ב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאׁשֶ ַמע ֵאל ְוַיֲעֵנם ְויֹׁשֵ   ִֹהים-ִיׁשְ
נֻ  376 ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל תָּ י לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתוֹ ַאל תִּ כּו ָבכֹו ַלהֵֹלְך כִּ   דּו לֹו ּבְ

  רש"י
. בפירוש ה''ג מלא עליו עברה

   רבינו חננאל כלומר שונא אותו:
   . חליפין ממלא מקומו:חליפות

. נשאר דין גרמא דעשיראה ביר
אצלו שן אחד מבניו ובו היה 
מנחם למרי נפש האבלים שהשן 
של מת אינו טמא דתנן באהלות 
פרק ג' (מ''ג) כל שבמת טמא 
חוץ מן השיניים והשיער 

ובשעת חיבורן הכל  והצפורן
טמא וכיון דרבי יוחנן לא הניח 
בן אם איתא דסבירא ליה דמי 
שלא הניח בן נקרא לא ירא 
אלהים לא היה אומר לבריות 
דין גרמא דעשיראה ביר 
דאמרינן בעלמא (ברכות דף 
לד:) חציף עלי מאן דמפרסם 
חטאיה כדכתיב אשרי נשוי פשע 

   כסוי חטאה:
ת . לבילא הוה עייל לבי טמיא

המת להתאבל עליו כדתנן 
(אהלות פ' טז מ''ג) בית מלא 
טמיא מלא מתים לפי שלא היה 

   רוצה להתבטל מלמודו:
. דין גרמא כו' הא דידיה

דסבירא ליה כר' יהושע בן לוי 
   זה שלא הניח תלמיד:

. מאי דאמר זה שלא הא דרביה
    הניח בן ולא סבירא ליה:
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  ֲהַדד ָעִני ְוָחָכם).  :(ִסיָמן

  
ַרׁש  יּדָ ְנָחס ַרּבִ ן ּפִ   : ָחָמא ּבֶ

ְכִתיב:  ַמע ַוֲהַדד"ַמאי ּדִ ִמְצַרִים ׁשָ י   ּבְ ַכב ּכִ ִוד ׁשָ    ָתיו,ֲאבֹ  ִעם ּדָ
ר יֹוָאב ֵמת ְוִכי ָבא ׂשַ   ?(מלכים א' יא, כא) 377"ַהּצָ

  
ָדִוד ֶנֶאְמָרה ּבֹו  ֵני ָמה  ּבְ ִכיָבה'ִמּפְ   ? 'ִמיָתה', ּוְביֹוָאב ֶנֶאְמָרה ּבֹו 'ׁשְ

  
ן  יַח ּבֵ ִהּנִ ִוד ׁשֶ ִכיָבה',ֶנֶאְמָרה ּבֹו  -ּדָ   'ׁשְ

ן יֹוָא  יַח ּבֵ ּלא ִהּנִ   . 'ִמיָתה'ֶנֶאְמָרה ּבֹו  -ב ׁשֶ
  

ן?!  יַח ּבֵ   ְויֹוָאב לֹא ִהּנִ
ֵני"ְוָהְכִתיב:  ן ַבְדָיהעֹ  יֹוָאב ִמּבְ    !(עזרא ח, ט) 378"ְיִחיֵאל ּבֶ

  
א,    ֶאּלָ

מֹותֹו ֶנֶאְמָרה ּבֹו  ן ּכְ יַח ּבֵ ִהּנִ ִוד ׁשֶ ִכיָבה'ּדָ    ,'ׁשְ
ן כְּ  יַח ּבֵ ּלא ִהּנִ   . 'ִמיָתה'מֹותֹו ֶנֶאְמָרה ּבֹו יֹוָאב ׁשֶ

  
  

ַרׁש  יּדָ ְנָחס ַרּבִ ן ּפִ   : ָחָמא ּבֶ
ים ַמּכֹות,  ִ ל ָאָדם יֹוֵתר ֵמֲחִמׁשּ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ה ֲעִנּיּות ּבְ   ָקׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ִני"ׁשֶ ִני ָחּנֻ ם ָחּנֻ י ֵרָעי ַאּתֶ י ָנְגָעה ֱאלֹוהַּ  ַיד כִּ   .(איוב יט, כא) "ּבִ
ֵמר"ּה ַחְבֵריּה: ְוָקא ָאְמִרי ֵלי ָ ֶפן ַאל ִהׁשּ י ָאֶון ֶאל ּתֵ ַחְרּתָ  ֶזה ַעל ּכִ   .(איוב לו, כא) "ִניֵמעֹ  ּבָ

  
  

ַרׁש  יּדָ ְנָחס ַרּבִ ר ּפִ   : ָחָמא ּבַ
יתֹו,  תֹוְך ּבֵ ׁש לֹו חֹוֶלה ּבְ ּיֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים.    ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם ִויַבּקֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ָחָכם ְוִאיׁש  ָמֶות ֲאֵכיַמלְ  ֶמֶלךְ  ֲחַמת"ׁשֶ ֶרּנָ   .(משלי טז, יד) "ְיַכּפְ

  
  

                                                           

לְּ  377 ְרעֹה ׁשַ ָבא ַוּיֹאֶמר ֲהַדד ֶאל ּפַ ר ַהּצָ ִוד ִעם ֲאבָֹתיו ְוִכי ֵמת יֹוָאב ׂשַ ַכב ּדָ י ׁשָ ִמְצַרִים ּכִ ַמע ּבְ   ֵחִני ְוֵאֵלְך ֶאל ַאְרִציַוֲהַדד ׁשָ
ֵני יֹוָאב  378 ָכִריםִמּבְ ר ַהּזְ מָֹנה ָעׂשָ ן ְיִחיֵאל ְוִעּמֹו ָמאַתִים ּוׁשְ   עַֹבְדָיה ּבֶ

  רש"י
. וצריך למיבעי קשה עניות כו'

י ואגב גררא דדרשות דר' רחמ
   פנחס בר חמא נקט ליה הכא:

. היינו נ' מכות כי יד אלוה וגו'
שהרי במצרים דכתיב ביה 
אצבע אלהים הוא (שמות ח) 
לקו י' מכות נמצא ליד שיש בה 

   חמש אצבעות חמשים מכות:
. אל תהרהר אחר אל תפן אל און

מדת הדין כי יש מצירים יותר 
 ממך כי טוב לך זה החמשים
מכות מעוני והרי יש לך כסף 
וזהב וקרקעות ועדיין הקב''ה 
מרחם עליך יותר מהרבה בני 

   אדם שהן עניים:
. היינו צער שבאה לו חמת מלך

חימה מאת המקום מלאכי מות 
   היינו חולה שנוטה למות:

  



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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  ם"רשב
. של מת ואחי אביו של מת איזה מהן קודם בעי רמי בר חמא אבי אביו

   תו לירש את המת מכח אבי המת קא בעי לה:ומשום דתרוייהו א
   . מיתה נקט בעשו שהוא רשע ולא ביעקב:בנכסי עשו

. נמצא אברהם יורש את יצחק האב קודם לירש את בנו לכל יוצאי ירכו
מקמי ישמעאל והלכך כיון דתרוייהו מכח יצחק אתו הרי הוא כאילו 

רן בריש יורש יצחק את עשו וחוזר אברהם ויורש את יצחק בנו כדאמ
פירקין שהאב קודם לאחין דכי היכי דדרשינן אין לו בן עיין עליו הכי 
נמי דרשינן בכל קרובים וגבי אבי המת נמי דרשינן אם אין לו אב 
ונתתם את נחלתו לאחיו עיין עליו שאם יש ליצחק שום יורש דראוי 

   ליורשו יבא במקומו והיינו אברהם שקודם לישמעאל וכן הלכה:
. של מת ואחי אביו של מת איזה מהן קודם חמא אבי אביו בעי רמי בר

   ומשום דתרוייהו אתו לירש את המת מכח אבי המת קא בעי לה:
   . מיתה נקט בעשו שהוא רשע ולא ביעקב:בנכסי עשו

. נמצא אברהם יורש את יצחק האב קודם לירש את בנו לכל יוצאי ירכו
ו הרי הוא כאילו מקמי ישמעאל והלכך כיון דתרוייהו מכח יצחק את

יורש יצחק את עשו וחוזר אברהם ויורש את יצחק בנו כדאמרן בריש 
פירקין שהאב קודם לאחין דכי היכי דדרשינן אין לו בן עיין עליו הכי 
נמי דרשינן בכל קרובים וגבי אבי המת נמי דרשינן אם אין לו אב 
 ונתתם את נחלתו לאחיו עיין עליו שאם יש ליצחק שום יורש דראוי

  ליורשו יבא במקומו והיינו אברהם שקודם לישמעאל וכן הלכה:
. חריפותו שהיה טרוד בשאלה אחרת דלקמן דעדיפא אגב חורפיה

   מינה:
. של מת והאחין של מת דהיינו זקנו ואחין איזה מהן קודם אבי האב

מי לימא כיון דיצחק קודם ליעקב לירש את עשו דהאב קודם לאח הרי 
לעשו והלכך יבוא יעקב ויירש את יצחק אביו  הוא כאילו ירשו יצחק

אבל אברהם לא יירשנו שהבן של מת קודם לאבי המת או דלמא בני 
בנים הרי הן כבנים ונמצא עשו בן אברהם וקודם אברהם ליעקב בנכסי 

   עשו דהאב קודם לאחין:
. ויעקב יוצא יריכו של אברהם היה ת''ש האב קודם לכל יוצאי יריכו

   דם לו בנכסי עשו:והלכך אברהם קו
. אמר לך משום הכי מספקא לי דאיכא למימר יוצאי ורמי בר חמא

   יריכו משמע יוצאי ירך שלו דהיינו בניו מאשתו ולא יוצאי ירך בנו:
. דיעקב קודם לאברהם בנכסי עשו דקתני רישא כל הכי נמי מסתברא

הקודם בנחלה ואיננו כגון יצחק שקודם לאברהם בנכסי עשו אילו היה 
קיים השתא דליתיה ליצחק יוצאי יריכו קודמין דהיינו יעקב שיורש 
זכות אביו יצחק שכן הוא הדין שהרי אם מת יצחק אחר עשו היה 
יעקב יורש ולא אברהם דהבנים קודמין לאב כדאמרן בריש פירקין 
הוא הדין כשמת יצחק מקמי עשו יעקב יורש את זכותו ולא אברהם 

קין שסדר נחלות כך הוא ראובן שמת וכן הלכה והשתא שמעינן מפיר
חנוך ופלוא חצרון וכרמי בניו יורשין אותו ואם מת אחד מן הבנים 
קודם ראובן וההוא בן הניח בן או בת או בן בת או בת בת עד מאה 
דורות יירש במקום אביו בנכסי ראובן ואם אין לראובן בנים ולא בני 

את ראובן ואם אין בנים ואף לא בנות בנים אז יורשות בנות ראובן 
לראובן בנות ולא בני בנות ולא בנות בנות אפילו בסוף הדורות אז יורש 
יעקב את ראובן בנו ואם אין יעקב קיים ונתתם את נחלת ראובן לאחיו 
בני אביו שמעון ולוי ויהודה ויוסף ובנימין ואם אינם קיימין תתנו 

י בנים תתנו נחלת ראובן לבני שמעון ולוי ואם אין להם בנים ולא בנ
לבנותיהן או לבני בנותיהן או לבנות בנותיהן דבכ''מ הזכר ויורשיו 
קודמין לנקבה כדאמרן מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה ואם אין 
לו אחים לראובן ולא בני בנים לאחים שמתו אחיו בלא בנים או שלא 
היה לו אח מעולם ונתתם את נחלתו לבת יעקב אחותו מן האב או 

בני בניה או לבנותיה ולבנות בנותיה עד עולם ואם אין לראובן לבניה ול
אחות ולא בני אחות מן האב ונתתם את נחלתו לאבי אביו דהיינו 
יצחק ואם אין יצחק קיים ונתתם נחלתו של ראובן לעשו בן יצחק 
שהוא אחי אביו של ראובן ואם אין עשו קיים ונתתם את נחלתו של 

ו ובני בניו ואם אין בנים לעשו ונתתם את ראובן לאליפז בן עשו או לבני
נחלת ראובן לבנות עשו ולבניהם ולבנות בנותיו ואם אין אחין לאביו 
של ראובן ונתתם את נחלתו לבנות יצחק דהיינו אחות אביו או לבניהן 
ולבני בניהן או לבנותיהן ולבני בנותיהן ואם אין לאביו של ראובן לא 

בני אחות ונתתם את נחלת ראובן  אחים ולא בני אחים לא אחות ולא
לאברהם אבי אבי אביו ואם אין אברהם קיים ונתתם לישמעאל אחי 
אבי אביו או לבניו של ישמעאל ולבני בניו או לבנותיו ולבני בנותיו ואם 
אין ישמעאל ולא בניו קיימין וגם לא אחותו ובני אחותו ונתתם נחלתו 

להרן בניו או לבני בניהן לתרח אבי אברהם ואם אין תרח תתנו לנחור ו
או לאחותם וליוצאי יריכם וכן לעולם עד אדם הראשון האב קודם 
לעולם לאחי (האב) ואחי האב קודמין לאחות האב ואחות האב קודמין 
לאבי האב ואבי האב קודם לאחי אבי האב (ולאחותו) ואחי אבי האב 

ל יורש [ואף] אחותו קודמין לאבי אבי האב וכן לעולם וגם למדנו שהבע
את אשתו ואם אין בעל קיים בנה יורשה ואם אין בנה בתה יורשתה 

  בכל הסדר הזה עד אדם הראשון:

        """"""""ֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִליןֵיׁש נֹוֲחִלין""""""""        ''''''''חחחחחחחחַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק 

        בבבב- - - - אאאא    קטז,קטז,קטז,קטז, . 19
ָלל "ֶזה ל: ַהּכְ ַנֲחָלה ַהּקֹוֵדם ּכָ   ; קֹוְדִמין ְיֵרכוֹ  יֹוְצֵאי ּבְ

   ."ְיֵרכוֹ  יֹוְצֵאי ְלָכל קֹוֵדם ְוָהָאב
  

ֵעי  ר ָרִמיּבָ   : ָחָמא ּבַ
ו,  ֲאִבי ִנְכֵסי ֵעׂשָ ָמֵעאל, ּבְ גֹון ַאְבָרָהם ְוִיׁשְ   ָהָאב ַוֲאִחי ָהָאב, ּכְ

  ֵאיֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם? 
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

  ."ְיֵרכוֹ  יֹוְצֵאי ְלָכל קֹוֵדם "ָהָאב
  

ר ָחָמא   ְוָרִמי ּבַ
ּה.    קטז,ב ין ּבָ ב חּוְרֵפיּה, לֹא ִעּיֵ   ַאּגַ

  
ֵעי  ר ָרִמיּבָ   : ָחָמא ּבַ

גֹון ַאְבָרָהם ְוַיֲעקֹ  ו, ֵאיֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם? ֲאִבי ָהָאב ְוָאִחיו ּכְ ִנְכֵסי ֵעׂשָ   ב ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

  ".ְיֵריכוֹ  יֹוְצֵאי ְלָכל קֹוֵדם "ָהָאב
  

ר ָח  ּלֹו,  ,ָמאְוָרֵמי ּבַ   יֹוְצֵאי ְיֵריכֹו ׁשֶ
נֹו!  ל ּבְ   ְולֹא יֹוְצֵאי ְיֵריכֹו ׁשֶ

  
ָרא: ָהִכי  ּבְ   ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני:  ָלל "ֶזהּדְ ל: ַהּכְ ַנֲחָלה ַהּקֹוֵדם ּכָ   , "קֹוְדִמין ְיֵריכוֹ  יֹוְצֵאי ּבְ
  ְוִאיּלּו ִאיֵתיּה ְלִיְצָחק, ִיְצָחק קֹוֵדם, 

ֵליֵתיּה ִיְצָחק  א ַנִמי ּדְ ּתָ   ב קֹוֵדם, ַיֲעקֹ  - ָהׁשְ
ּה.     ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
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  מתני' 
. בנחלת ארץ ישראל ומשום דאמרן לעיל (דף קטו.) בנחלה

כל יוצאי יריכו של בן קודם לאחין דאשמועינן דבת הבן 
נוחלת במקום הבן משום הכי נקט לה שהרי בנות צלפחד 

   חלו חלק אביהן בנכסי חפר במקום צלפחד אביהן:נ
. צלפחד שהיה מיוצאי מצרים שהבן הנכנס חלק אביהו

לארץ לא היה נוטל בשביל עצמו חלק בארץ הואיל ולא יצא 
ממצרים כדאמר בגמ' דקסבר האי תנא ליוצאי מצרים 
נתחלקה הארץ ולא לבאי הארץ ונפקא לן מקראי ואע''פ 

לארץ אלא מתו במדבר ולא נטלו שיוצאי מצרים לא נכנסו 
חלק בארץ מיהו להכי אהני שאם יצא ראובן ושמעון 
ממצרים ונולדו להם במדבר בנים שנכנסו לארץ לראובן 
עשרה בנים ולשמעון בן אחד יטול בן שמעון חלק כנגד 
עשרה בני ראובן שהרי לראובן ושמעון נתחלקה הארץ וזכו 

צרים ומת בני כל אחד בנכסי אביהן וצלפחד יצא ממ
במדבר לפיכך נטלו בנותיו חלקו וכל שלשה חלקים דמתני' 
נפקא לן בגמרא מקראי הלכך בעינן לפרושי דבכי האי 
גוונא הוה מעשה דצלפחד יצא ממצרים כשהוא בן עשרים 
וכן חפר אביו ושהיה צלפחד בכור כל דברים הללו יש לך 
 ללמוד מן הפסוק דנתן תתן להם וגו' דילפינן מיניה בגמ'

   להני שלשה חלקים:
. דחפר יצא ממצרים ונטלו בניו וחלקו עם אחיו בנכסי חפר

חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים לבד חלק עצמן שגם הם 
יצאו ממצרים ובנות צלפחד קבלו חלק אביהן מנכסי חפר 
בשעה שחלקו אחי צלפחד נחלת אביהן ביניהן דבת הבן 

יל כל הרי היא במקום הבן לירש עם האחין כדקתני לע
   הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין:

. והיה ראוי ליטול פי שנים עם אחיו ושהיה צלפחד בכור
בנכסי חפר ואע''ג שאין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ארץ 
ישראל מוחזקת היא ליוצאי מצרים כדאמר בגמ' וכמי 
שהחזיק חפר בחלקו דמי ואפילו אם מת צלפחד מקמי חפר 

ים בכל אשר ימצא לחפר כי הוא נמצא צלפחד יורש פי שנ
ראשית אונו ואע''ג דכשמת חפר לא היה צלפחד קיים 
אפילו הכי בנותיו היו יורשות חלק בכורת צלפחד בנכסי 
חפר כי היכי דיורשות חלק פשיטותו בנכסי חפר כדתניא 
בהדיא בתוספתא דבכורות (פ''ו) כיצד אין הבכור נוטל 

טל פי שנים מנכסי בראוי כבמוחזק מת אביו בחיי אביו נו
אביו ואין נוטל פי שנים מנכסי אבי אביו כגון יעקב שמת 
בחיי יצחק הרי ראובן הבכור נוטל בנכסי יעקב פי שנים 
אבל לא בנכסי יצחק זקנו שהרי אפילו אם היה יעקב קיים 
כשמת יצחק לא היה יעקב נוטל פי שנים שהרי פשוט הוא 

חק לא יטול הלכך ראובן הבא לירש מכח יעקב בנכסי יצ
אלא חלק פשיטותו של אביו ואם היה אביו בכור אף הוא 
נוטל פי שנים בנכסי אבי אביו שאם היה יעקב בכור אף על 
פי שמת בחיי יצחק הרי בא ראובן ונוטל חלק בכורת יעקב 
אביו בנכסי יצחק שהבן במקום אב עומד בין לחלק בכורה 

חפר  בין לחלק פשיטות והוא הדין לבנות צלפחד בנכסי
דאף על פי שמת צלפחד בחיי חפר יורשות חלק בכורת 
אביהן בנכסי חפר וה''נ תניא בהדיא בגמרת ירושלמי 
ואמרינן נמי התם ריש לקיש אמר בשם אבא כהן ברדלא 
נאמר משפט לענין כפילה ונאמר משפט לענין פשיטה מה 
לענין פשיטה אתה רואה את הבן כאילו קיים ליטול 

ין כפילה אתה רואה את הבן כאילו פשיטות אביו אף לענ
קיים ליטול כפילת אביו מפירוש רבינו חננאל גאון זכר 
צדיק לברכה למדתי זאת וכן הלכה ומדאמרינן בגמרא 
והעברת זו חלק בכורה ילפינן דצלפחד בכור היה והאי 
דכתיב בדברי הימים (א ז) ושם השני צלפחד לאו שני 

בגלעד  כלל אלא לאחין קאמר דהא לא איירי לעיל באחין
אבי חפר ובמכיר אבי גלעד לעיל מינה איירי ואיכא למימר 
דאגלעד קאי ומאי שני שני לגלעד כלומר בן בנו כדכתיב בן 
חפר בן גלעד הרי ג' חלקים ב' חלקי בכורה וחלק צלפחד 
עצמו שהיה מיוצאי מצרים והאי דלא קחשיב במתני' ד' 

שע יז) ויפלו חלקים שהיה להם לבנות צלפחד כדכתיב (יהו
חבלי מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות וארבע דידהו 
דהוה להו חד אחא דאבא ונטלו חלק בנכסיו כדאמרי' בגמ' 
היינו טעמא דלא הוה משמע לן מידי דהא כבר אשמועינן 
דבת הבן הרי היא במקום הבן ליטול עם האחין בנכסי חפר 

נכסי דהוא הדין דהרי היא במקום הבן ליטול עם האחין ב
האח ואי לאשמועינן דליוצאי מצרים נתחלקה הארץ הא 
שמעינן לה מדנטלו חלק צלפחד בשביל שהיה מיוצאי 
מצרים אבל בהני ג' חלקים דקתני אשמועינן תלתא מילי 
דליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ובת הבן היא כבן לירש עם 
האחין וארץ ישראל מוחזקת היא ליוצאי מצרים ונטל בה 

  ם:בכור פי שני
  המשך רשי בעמוד הבא

  

        בבבב    ,,,,קיזקיזקיזקיז    ––––ב ב ב ב     קטז,קטז,קטז,קטז, . 20
נָ      הִמׁשְ

נֹות נֹותּבְ נֹותּבְ נֹותּבְ ה    ָנְטלוּ ָנְטלוּ ָנְטלוּ ָנְטלוּ     ְצָלְפָחדְצָלְפָחדְצָלְפָחדְצָלְפָחד    ּבְ לֹׁשָ הׁשְ לֹׁשָ הׁשְ לֹׁשָ הׁשְ לֹׁשָ ַנֲחָלה    ֲחָלִקיםֲחָלִקיםֲחָלִקיםֲחָלִקים    ׁשְ ַנֲחָלהּבְ ַנֲחָלהּבְ ַנֲחָלהּבְ             ::::ּבְ
ָהָיה    ֲאִביֶהןֲאִביֶהןֲאִביֶהןֲאִביֶהן    ֵחֶלקֵחֶלקֵחֶלקֵחֶלק ָהָיהׁשֶ ָהָיהׁשֶ ָהָיהׁשֶ         , , , , ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    יֹוְצֵאייֹוְצֵאייֹוְצֵאייֹוְצֵאי    ִעםִעםִעםִעם    ׁשֶ

ִנְכֵסי    ֶאָחיוֶאָחיוֶאָחיוֶאָחיו    ִעםִעםִעםִעם    ְוֶחְלקוֹ ְוֶחְלקוֹ ְוֶחְלקוֹ ְוֶחְלקוֹ  ִנְכֵסיּבְ ִנְכֵסיּבְ ִנְכֵסיּבְ             ,,,,ֵחֶפרֵחֶפרֵחֶפרֵחֶפר    ּבְ
ָהָיה ָהָיהְוׁשֶ ָהָיהְוׁשֶ ָהָיהְוׁשֶ כֹור    ְוׁשֶ כֹורּבְ כֹורּבְ כֹורּבְ ֵני    נֹוֵטלנֹוֵטלנֹוֵטלנֹוֵטל    ּבְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ         ....ֲחָלִקיםֲחָלִקיםֲחָלִקיםֲחָלִקים    ׁשְ

        

ָמָרא   	ּגְ

ָאַמר            קיז,א ַמאן ּדְ ַנן ּכְ ָאַמרּתְ ַמאן ּדְ ַנן ּכְ ָאַמרּתְ ַמאן ּדְ ַנן ּכְ ָאַמרּתְ ַמאן ּדְ ַנן ּכְ ָקה ָהָאֶרץְליֹוְצֵאי ִמְצַריִ ְליֹוְצֵאי ִמְצַריִ ְליֹוְצֵאי ִמְצַריִ ְליֹוְצֵאי ִמְצַריִ """"    ::::ּתְ ָקה ָהָאֶרץם ִנְתַחּלְ ָקה ָהָאֶרץם ִנְתַחּלְ ָקה ָהָאֶרץם ִנְתַחּלְ         . . . . """"ם ִנְתַחּלְ
        

ַתְנָיא:  ַתְנָיא: ּדְ ַתְנָיא: ּדְ ַתְנָיא: ּדְ         ּדְ
י יֹ הַרּבִ ּיָ         : : : : אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    אׁשִ

ָקה    ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    ְליֹוְצֵאיְליֹוְצֵאיְליֹוְצֵאיְליֹוְצֵאי ָקהִנְתַחּלְ ָקהִנְתַחּלְ ָקהִנְתַחּלְ         , , , , ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִנְתַחּלְ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ מֹות""""    ::::ׁשֶ מֹותִלׁשְ מֹותִלׁשְ מֹותִלׁשְ         , , , , (במדבר כו, נה)(במדבר כו, נה)(במדבר כו, נה)(במדבר כו, נה)    379""""ִיְנָחלוּ ִיְנָחלוּ ִיְנָחלוּ ִיְנָחלוּ     ֲאבָתםֲאבָתםֲאבָתםֲאבָתם    ַמּטֹותַמּטֹותַמּטֹותַמּטֹות    ִלׁשְ
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ים    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ָמהָמהָמהָמה    ֶאּלָ יםְמַקּיֵ יםְמַקּיֵ יםְמַקּיֵ ה""""    ְמַקּיֵ הָלֵאּלֶ הָלֵאּלֶ הָלֵאּלֶ ָחֵלק    ָלֵאּלֶ ָחֵלקּתֵ ָחֵלקּתֵ ָחֵלקּתֵ ַנֲחָלה    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ּתֵ ַנֲחָלהּבְ ַנֲחָלהּבְ ַנֲחָלהּבְ         ????נג)נג)נג)נג)    (במדבר כו,(במדבר כו,(במדבר כו,(במדבר כו,    380""""ּבְ

ה"""" הָלֵאּלֶ הָלֵאּלֶ הָלֵאּלֶ ה    - - - -     """"ָלֵאּלֶ ֵאּלֶ הּכָ ֵאּלֶ הּכָ ֵאּלֶ הּכָ ֵאּלֶ ָפִלים    ֶאתֶאתֶאתֶאת, , , , ְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציא, , , , ּכָ ָפִליםַהטְּ ָפִליםַהטְּ ָפִליםַהטְּ             ....ַהטְּ
י יֹוָנָתן         : : : : אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ַרּבִ

ָקה    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ְלָבֵאיְלָבֵאיְלָבֵאיְלָבֵאי ָקהִנְתַחּלְ ָקהִנְתַחּלְ ָקהִנְתַחּלְ         , , , , ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִנְתַחּלְ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ה""""    ::::ׁשֶ הָלֵאּלֶ הָלֵאּלֶ הָלֵאּלֶ ָחֵלק    ָלֵאּלֶ ָחֵלקּתֵ ָחֵלקּתֵ ָחֵלקּתֵ ַנֲחָלה    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ּתֵ ַנֲחָלהּבְ ַנֲחָלהּבְ ַנֲחָלהּבְ         , , , , """"ּבְ

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ים    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ָמהָמהָמהָמה    ֶאּלָ יםְמַקּיֵ יםְמַקּיֵ יםְמַקּיֵ מֹות""""    ְמַקּיֵ מֹותִלׁשְ מֹותִלׁשְ מֹותִלׁשְ         ? ? ? ? """"ִיְנָחלוּ ִיְנָחלוּ ִיְנָחלוּ ִיְנָחלוּ     ֲאבָתםֲאבָתםֲאבָתםֲאבָתם    ַמּטֹותַמּטֹותַמּטֹותַמּטֹות    ִלׁשְ
ה הְמׁשּוּנָ הְמׁשּוּנָ הְמׁשּוּנָ ל    זוֹ זוֹ זוֹ זוֹ     ֲחָלהֲחָלהֲחָלהֲחָלהנַ נַ נַ נַ     ְמׁשּוּנָ לִמּכָ לִמּכָ לִמּכָ עֹוָלם    ַנֲחלֹותַנֲחלֹותַנֲחלֹותַנֲחלֹות    ִמּכָ ּבָ עֹוָלםׁשֶ ּבָ עֹוָלםׁשֶ ּבָ עֹוָלםׁשֶ ּבָ         , , , , ׁשֶ

ל ּכָ לׁשֶ ּכָ לׁשֶ ּכָ לׁשֶ ּכָ עֹוָלם    ַנֲחלֹותַנֲחלֹותַנֲחלֹותַנֲחלֹות    ׁשֶ ּבָ עֹוָלםׁשֶ ּבָ עֹוָלםׁשֶ ּבָ עֹוָלםׁשֶ ּבָ ין    ׁשֶ יןַחּיִ יןַחּיִ יןַחּיִ ין    ַחּיִ יןיֹוְרׁשִ יןיֹוְרׁשִ יןיֹוְרׁשִ ין    ֵמִתיםֵמִתיםֵמִתיםֵמִתים    ְוָכאןְוָכאןְוָכאןְוָכאן, , , , ֵמִתיםֵמִתיםֵמִתיםֵמִתים    יֹוְרׁשִ יןיֹוְרׁשִ יןיֹוְרׁשִ יןיֹוְרׁשִ ין    יֹוְרׁשִ יןַחּיִ יןַחּיִ יןַחּיִ             ....ַחּיִ
י    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר         : : : : ַרּבִ

ל    ְלךָ ְלךָ ְלךָ ְלךָ     ֶאְמׁשֹולֶאְמׁשֹולֶאְמׁשֹולֶאְמׁשֹול לָמׁשָ לָמׁשָ לָמׁשָ ָבר    ְלָמהְלָמהְלָמהְלָמה, , , , ָמׁשָ ָברַהּדָ ָברַהּדָ ָברַהּדָ         ? ? ? ? ּדֹוֶמהּדֹוֶמהּדֹוֶמהּדֹוֶמה    ַהּדָ
ֵני ֵניִלׁשְ ֵניִלׁשְ ֵניִלׁשְ ָהיוּ     ּכֲהִניםּכֲהִניםּכֲהִניםּכֲהִנים    ַאִחיןַאִחיןַאִחיןַאִחין    ִלׁשְ ָהיוּ ׁשֶ ָהיוּ ׁשֶ ָהיוּ ׁשֶ ִעיר    ׁשֶ ִעירּבְ ִעירּבְ ִעירּבְ         . . . . ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת    ּבְ

ן    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ׁש ׁש ׁש ׁש יֵ יֵ יֵ יֵ     ְלֶאָחדְלֶאָחדְלֶאָחדְלֶאָחד ןּבֵ ןּבֵ ןּבֵ ֵני    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש ֵיׁש     ְוֶאָחדְוֶאָחדְוֶאָחדְוֶאָחד, , , , ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ּבֵ ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ         , , , , ָבִניםָבִניםָבִניםָבִנים    ׁשְ
            ,,,,ַלּגֹוֶרןַלּגֹוֶרןַלּגֹוֶרןַלּגֹוֶרן    ְוָהְלכוּ ְוָהְלכוּ ְוָהְלכוּ ְוָהְלכוּ 

ׁש  ֶזה ּיֵ ן לוֹ  ׁשֶ    ,ֶאָחד ֵחֶלק נֹוֵטל ֶאָחד ּבֵ
ׁש  ְוֶזה ּיֵ ֵני לוֹ  ׁשֶ ֵני נֹוֵטל ָבִנים ׁשְ    ֲחָלִקים ׁשְ

ֶוה ְוחֹוְלִקין ְוחֹוְזִרין ֲאִביֶהן ֵאֶצל ּוַמֲחִזיִרין ׁשָ    .ּבְ
ְמ  י ׁשִ ן ֶאְלָעָזרַרּבִ   : אֹוֵמר עֹון ּבֶ

ָקה ְוְלֵאּלוּ  ְלֵאּלוּ    קיז,ב ֵדי, ָהָאֶרץ ִנְתַחּלְ ים ּכְ ֵני ְלַקּיֵ לוּ  ִמְקָראֹות ׁשְ   . ַהּלָ
יַצד ָהא    ?ּכֵ

  . ִמְצַרִים יֹוְצֵאי ִעם ֶחְלקוֹ  נֹוֵטל - ִמְצַרִים ִמּיֹוְצֵאי ָהָיה
ֵאי ָהָיה   . ָהָאֶרץ ֵאיּבָ  ִעם ֶחְלקוֹ  נֹוֵטל - ָהָאֶרץ ִמּבָ

אן אן ִמּכָ אן ֶחְלקוֹ  נֹוֵטל - ּוִמּכָ אן ִמּכָ   . ּוִמּכָ
ִלים ַע  - ְמַרּגְ     .ֶחְלָקם ָנְטלוּ  ְוָכֵלב ְיהֹוׁשֻ

ָאֶרץ ֵחֶלק ָלֶהם ָהָיה לֹא - ַרחקֹ ַוֲעַדת ִמְתלֹוְנִנים   , ּבָ

ִנים ְזכּות ָנְטלוּ  - ַהּבָ    .ןִאּמֹוֵתיֶה  ֲאִבי ּוִבְזכּות ֲאִביֶהן ֲאִבי ּבִ
ַהאי  ַמע ּדְ מֹות"ַמאי ַמׁשְ ִתיב?  "ָתםֲאבֹ  ַמּטֹות ִלׁשְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים ּכְ   ּבְ

ָבִטים ָקָאַמר ָלּה ּדִ     !ְלָמא ִלׁשְ
  

ְכִתיב:  י"ּדִ ה ָלֶכם ָתהּ אֹ  ְוָנַתּתִ ה ִהיא ָלֶכם ֵמֲאבֹוֵתיֶכם,  - '"ה ֲאִני מֹוָרׁשָ ָ   ְירּוׁשּ
   וְליֹוְצֵאי ִמְצַרִים ָקָאַמר ְלהּו.

  
  

                                                           

מֹות ַמּטֹות ֲאבָֹתם ִיְנָחלוּ  379 גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ ִלׁשְ   ַאְך ּבְ
מֹות 380 ר ׁשֵ ִמְסּפַ ַנֲחָלה ּבְ ָחֵלק ָהָאֶרץ ּבְ ה תֵּ   ָלֵאּלֶ
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  ם"רשב . 21
  גמ' 

. כלומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ כפי חשבון של יוצאי מצרים שנטלוה בתורת ירושה מאבותיהם ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ
דלפי חשבון הראשון שנמנו בשנה שניה לצאתם ממצרים נתחלקה הארץ כאילו ירשוה הן עצמן ומי שהיה לו עתה בביאת הארץ בן 

   טל כל חלקו ומי שהיו לו עשרה בנים נמי לא נטלו בין כולם אלא חלק אחד:אחד נ
   . בפנחס בבאי הארץ באותו מנין דערבות מואב דכתיב בהו ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן וגו':שנאמר

ן יירשום ולקמן . של אלה שנמנו ביציאת מצרים ינחלו אלו דלאותן יחלקו הנחלה ואלו אשר קמו תחתיהלשמות מטות אבותם
   מפרש מנלן דהאי אבותם ביוצאי מצרים קאמר:

. דכתיב לעיל אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים וסמיך ליה וידבר ה' אל משה לאמר לאלה תחלק
   לאלה תחלק הארץ אלמא לבאי הארץ נתחלקה:

ץ אבל לא לטפלים שיצאו פחות מבן כ' שלא נטלו חלק בארץ . שהן בני עשרים דלבני עשרים שיצאו ממצרים נתחלקה הארכאלה
לא הם ולא בניהם אלא בזכות מורישיהן ואם לא היה להם שום מוריש שיצא ממצרים כגון שלא היה להם אב ולא דוד ואח שמתו 

לאפוקי רשעים במדבר בלא בנים אז לא נטלו חלק בארץ ובסיפרי כתב מה ת''ל לאלה תחלק הארץ מפני כשרים וקדושים כלומר 
שבהן שלא היה להן חלק בה ואפילו בניהן אינן זוכין בה בשביל אביהן אלא בזכות זקניהם אם היו מיוצאי מצרים כדאמרינן 

   לקמן בני מרגלים ומתלוננים נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן:
א אחר הנכנסים דראובן ושמעון שיצאו ממצרים . ולא ליוצאי מצרים דאין הולכין אחר היוצאין אללבאי הארץ נתחלקה הארץ

והולידו בנים במדבר זה עשרה וזה אחד אי הוה אזלינן בתר יוצאי מצרים היה נוטל האחד כנגד כולן אבל עכשיו העשרה נוטלין י' 
   חלקים והאחד נוטל חלק אחד:

הנחלה ומפרש ואזיל דלהכי אהני  . דמשמע דאחר יוצאי מצרים נמי יש לנו לחלקאלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם
לשמות מטות אבותם ינחלו דלאחר שנטלו בני ראובן ושמעון י''א חלקים בארץ מחלקין אותה ביניהן לפי חשבון מטות אבותם 
כאילו ליוצאי מצרים דהיינו ראובן ושמעון אבותם נתחלקו הני י''א חלקים וכגון דהנהו יוצאי מצרים היו בני עשרים דומיא דבאי 

רץ דקפיד קרא לענין נחלת ארץ ישראל אבני כ' כדכתיב לאלה והבנים אינן כי אם שלוחים בעלמא להביא לשניהן י''א חלקים הא
וחוזרין ראובן ושמעון ומורישין לבניהן בניו של ראובן נוטלין מחצה מי''א חלקים ובנו של שמעון נוטל מחצה והכי תניא 

אי מצרים לאחד יש לו ט' בנים ולאחד יש לו בן אחד ולפניהם בית ה' כורין דהיינו י' בתוספתא (פ''ז) כיצד שני אחין שהיו מיוצ
לתכין תשעה נטלו לתך לתך ט' לתכין והאחד נטל לתך החזירום לאבותיהם וחזרו האבות והורישום לבניהן ט' אחין נטלו מחצה 

ין יורשין את המתים וכאן המתים יורשין את שהן כוריים וחצי ואחד נטל מחצה שהן כוריים וחצי וזהו שאמרו בכל מקום חי
החיים וכך היא הצעה של ברייתא בסיפרי שינה הכתוב נחלה זו מכל נחלות שבתורה שכל נחלות שבתורה חיין יורשין את המתים 

ים ויצאו וכאן המתים יורשין את החיים אמר רבי משל למה הדבר דומה לשני אחין כהנים שהיו בעיר לזה לו בן אחד ולזה לו ג' בנ
לגורן זה נטל סאה ואלו נטלו ג' סאין והוליכו אצל אביהן וחזרו וחלקו בשוה כיוצא בו אתה אומר בבאי הארץ זה נטל סאה ואלו 
נטלו ג' סאין והורישו את אבותיהן וירשו מתים את חיין וחזרו וחלקו בשוה כדפרישית לעיל והשתא מתוקמי שני קראי לאלה 

כל אחד חלק אחד ואהני לשמות מטות אבותם לענין חלוקה לחלוק ביניהן מה שנטלו כאילו  תחלק הארץ אשמועינן שיטול
   ליוצאי מצרים אבותיהם נתחלקו הנהו חלקים שנטלו ונוטל בן שמעון מאלו החלקים כנגד כל בני ראובן:

  . והתנו ביניהן לחלוק כל התרומות הניתנות לשניהן בשוה:שני אחין כהנים
מצרים ולבאי הארץ וחזרה לית ליה להאי תנא ומתני' מתוקמא שפיר אליביה דבנות צלפחד לדידיה נמי נטלו  . ליוצאילאלו ולאלו

ג' חלקים דהא אית ליה נמי ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ והיינו דאמרן לעיל תנן כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ולא 
   שמעון בן אלעזר:אמרינן מתניתין רבי יאשיה היא משום דמתוקמא נמי כר' 

. הכי פירושו אם היה מיוצאי מצרים ולא מבאי הארץ כגון ראובן שיצא ממצרים והוא היה מיוצאי מצרים (ולא מבאי הארץ) כו'
בן כ' והוליד בנים במדבר ומת ראובן ובניו היו טפלים בכניסתן לארץ ואינן יכולין ליטול בשביל עצמן לפי שאינן בני עשרים נוטלין 

   ק אחד בשביל ראובן שהיה מיוצאי מצרים:בניהן חל
. ולא מיוצאי מצרים כגון ראובן שהוליד בנים במצרים ומת במצרים והבנים היו טפלים ביציאתן וכשנכנסו היה מבאי הארץ

 לארץ היו בני עשרים נוטלין כל אחד חלקו עם באי הארץ א''נ כשיצא ראובן ממצרים לא היה בן עשרים והוליד בנים במדבר ומת
   ראובן והבנים נכנסו לארץ נוטלין חלקן בשביל שהן באי הארץ אם הם י' נוטלין י' חלקים:

. כגון ראובן שהיה בן כ' כשיצא ממצרים והוליד בנים במדבר ומת והבנים היו בני כ' בכניסתן לארץ נוטלין חלקן היה מכאן ומכאן
היה מיוצאי מצרים ויש מפרשים היה מכאן ומכאן באדם אחד בשביל עצמן שהן באי הארץ ונוטלין נמי חלק אחד בשביל אביהן ש

מיירי שהיה מיוצאי מצרים ומבאי הארץ כגון שיצא ממצרים יתר מבן ששים ונכנס לארץ דאמרינן לקמן לא נגזרה גזירה ביתר 
ם באי הארץ לא מבן ששים דהוה ליה האי גברא עצמו מיוצאי מצרים ומבאי הארץ הלכך יטול שני חלקים ולאו מילתא היא דמשו

יטול דכי כתיב לאלה תחלק הארץ אבני יוצאי מצרים הוא דכתיב שלא היה בהן איש מפקודי משה ואהרן הכהן ולא איוצאי 
מצרים עצמן קאי ומיהו יש ללמוד דנוטל שני חלקים מדתני בתוספתא וכן היה ר' שמעון אומר יהושע וכלב נטלו ג' חלקים בנחלה 

   ומדים בערבות מואב ושנטלו חלקם של מרגלים:שהיו מיוצאי מצרים ומן הע
. אף על פי שהיה לבניהן שבאו לארץ ליטול חלק אביהן שהיו מיוצאי מצרים אפילו הכי לא נטלו אלא יהושע וכלב נטלו מרגלים

חלקן כדכתיב חיו מן האנשים ההם לקמן בשמעתין שחיו בחלקן שאמרה תורה נתחייב רשע יבא צדיק ויזכה בחלקו דמקרא 
שמעינן שלא היה למרגלים ומתלוננים ועדת קרח חלק בארץ מדקאמרי בנות צלפחד אבינו מת במדבר (במדבר כז) והוא לא היה 
בתוך העדה אלו מרגלים הנועדים על ה' אלו מתלוננים עדת קרח כמשמעו למה יגרע שם אבינו מאחר דלא היה לא ממרגלים ולא 

   בניהן חלק בארץ בזכות אבותיהן: ממתלוננים ועדת קרח מכלל דכל הנך לא נטלו
. לקמן מפרש מתלוננים שבעדת קרח דהיינו חמשים ומאתים איש ולא היה להם חלק בארץ שלא נטלו בניהן מתלוננים ועדת קרח

את חלקן אע''פ שהיו מתלוננים מיוצאי מצרים אלא כמאן דליתנהו דמו וזכו כל השבטים בחלקם כאילו נתחלקה ליוצאי מצרים 
וננים ונתרבה חלק כל אחד ואחד פורתא והאי תנא סבירא ליה ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ואיכא למימר דמסקנא בלא מתל

   דמילתא דר' שמעון בן אלעזר היא דאמר לאלו ואלו נתחלקה הארץ:
מיוצאי מצרים . של מרגלים ומתלוננים שבאו לארץ ולא היו יכולין ליטול בשביל אביהן יטלו בזכות אבי אביהן אם היו והבנים

אבל חלק אביהן שהיה ראוי להן ליטול בשביל אביהן עצמו שהיה מיוצאי מצרים אותו חלק ניתן ליהושע וכלב מן המרגלים ושל 
   מתלוננים ניתן לכל השבטים:

היו  . אם לא היה לאמותיהן אחין ולקמן מוקי להך סיפא אפילו למאן דאמר לבאי הארץ נתחלקה וכגון דלאובזכות אבי אמותיהן
בני עשרים כשנכנסו לארץ דלא נטלו בשביל עצמן אלא נטלו ע''י חזרה שהחזירו בני אבי אביהן ובני אבי אמותיהן נחלה שלקחו 

   בניהן לזקניהן כדכתיב לשמות מטות אבותם וחזרו והורישו לבניהן ולבני המתלוננים עמהן דבני בנים הרי הן כבנים:
מר דילפינן מיניה ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ דלמא לשבטים קאמר י''ב בני יעקב . דהאי אבותם על יוצאי מצרים קאממאי

   להם נתחלקה הארץ ולא ליוצאי מצרים קאמר:
  . דודאי להם נאמר פסוק זה:וליוצאי מצרים קאמר להו
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  רשב"ם
נראה בעיני דה''ג בשלמא למ''ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו 

אלא למאן דאמר לבאי  מעיט נחלתודכתיב לרב תרבה נחלתו ולמעט ת
. ולא גרסינן מאי בין לרב הארץ נתחלקה מאי לרב תרבה נחלתו וגו' קשיא

למעט דמההוא לא מצי לאקשויי מידי דהא איצטריך למדרש מיניה דא''י 
לשבטים איתפלג שלקחו כל השבטים זה כזה ע''פ הגורל שבט המועט 

ין שהוא רב בין שהוא מעט כמרובה דהכי משמע על פי הגורל תחלק נחלתו ב
אותו השבט מה שיזכהו הגורל יקח לקמן בפירקין (דף קכב.) ועוד דרשינן 
מיניה דבכספים נתחלקה הארץ אבל מלרב תרבה נחלתו מקשה דמשמע למי 
שהיה רב ביציאת מצרים כדכתיב בתריה לשמות מטות אבותם ינחלו אע''פ 

שהיה מעט ביציאת  שעכשיו נתמעט בכניסתן לארץ תרבה נחלתו ולאותו
מצרים תמעיט גם עתה נחלתו אע''פ שנתרבה והכי קתני לה בספרי בהדיא 
לרב תרבה נחלתו וגו' הרי שיצאו עמו י' בנים ממצרים ובכניסתן לא נמצאו 
אלא ה' קורא אני עליו לרב תרבה נחלתו הרי שיצאו עמו ה' בנים ממצרים 

ט נחלתו דסלקא דעתך ובכניסתן נמצאו עשרה קורא אני עליו ולמעט תמעי
   אמינא ניזול בתר השתא קא משמע לן:

. לדידן קשיא דלא ידעינן לתרוצי קרא אליבא דההוא תנא דהא ליכא קשיא
למימר לרב תרבה אותו שהוא רב עכשיו תרבה נחלתו ולמעט שהוא מועט 
עכשיו תמעיט נחלתו דסברא הוא כדכתיב לעיל לאלה תחלק הארץ ולא 

ון תרבה ותמעיט משמע אלא כשזה נוטל הרבה וזה צריך קרא וגם אין לש
מעט שחלק איש זה מרובה וחלק חבירו מועט אבל כשכל החלקים שוים אין 
זה תרבה ותמעיט אלא הכי הו''ל למימר חלק כחלק ינחלו ובחזרה נמי ליכא 
לאוקומיה דמלשמות מטות אבותם שמעינן לה שפיר אליביה דהאי תנא 

לה ראשונה שנוטל כל אחד חלקו קודם ועוד תרבה ותמעיט משמע נטי
   שיחזירו לאבותיהם כדכתיב בסיפיה דקרא איש לפי פקודיו יותן נחלתו:

. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו שזכה היינו דקא צווחן בנות צלפחד
בארץ ישראל כי אין לו בן שאילו היה לו בן היה נוטל הבן חלקו של אבינו 

   שאין לו בן למה לא נירש את חלקו:שהיה מיוצאי מצרים ועתה בשביל 
. לצלפחד נחלה בארץ ישראל דלישקול לא הוא ולא יוצאי יריכו לא הוה

בזכותו שהרי לבאי הארץ ניתנה ואפילו אם היה לו בן לא היה נוטל כלום 
בשביל אביו ואפילו בשביל עצמו אם הוא פחות מכ' ומאי האי דקא צווחן 

   בשביל שאין לו בן:
. דמאן דאית ליה לבאי הארץ אית ליה חזרה טול בנכסי חפראלא לחזרה ולי

שמחזירין לאבותיהן כל מה שנטלו וחוזרין ויורשין מאבותיהן כמשפט והכי 
אמרי למה יגרע שם אבינו צלפחד מתוך משפחתו שהיה לו לזכות עם אחיו 
בנכסי חפר זקננו אילו היה לו בן כשיטלו בני חפר שהם אחי אבינו נחלה 

רו אותה לחפר אביהן ויוריש אותה לכל בניו ויטול אבינו שהוא בא''י יחזי
בכור ב' חלקים או הוא או בנו שקם תחתיו כדכתיב ואם אין לו עיין עליו 
והשתא שאין בן למה לא נקום תחת אבינו לירש נחלתו הבאה לו מחפר אביו 
 ע''י חזרה שהחזירוה בניו או בני בניו שהיו מבאי הארץ שהרי בן הבן יורשת

עם האחין ולקמן נמי אמרינן דרשניות היו והיו יודעות שבת הבן תירש עם 
   האחין שלמדו מפרשת יבמין כדלקמן (דף קיט:):

. שהיו עכשיו מרובין וגברו יותר משאר שבטים היינו דקא צווחי בני יוסף
והן לא נטלו אלא לחשבון של יוצאי מצרים והיתה נחלת כל אחד מועטת 

   ישראל:מחלק כל איש ואיש מ
. בשוה ומיהו לקמן אמרינן דארץ ישראל לשבטים איתפלג ובדין כולהו שקול

צווחו בני יוסף שלא נטלו אלא כאחד מן השבטים אף על פי שאין גדול בכל 
   השבטים כשבט שלהן אלא משום דמבעיא ליה לקמן לא בעי לתרוצי הכי:

לא היה . יתומים שלא היו בני עשרים בכניסתם לארץ וגם משום טפלים
להם אב הנכנס לארץ שינחילם חלקו כשימות וגם לא היה להם שום מוריש 

   שיצא ממצרים שיירשו ממנו על ידי חזרה:
. מצווחת בני יוסף ובנות צלפחד דלא הוה חד בכל השבטים דלא שמע מינה

שקיל או הוא או אביו ואף על גב דהוה מצי מתרמי דאליבא דמאן דאמר 
יצאו פחות מבן עשרים בלא אב לא נטלו חלק ליוצאי מצרים כל אותן ש

בארץ שהרי לא הן ולא אביהן היו מיוצאי מצרים דטפלין שיצאו לא 
נתחלקה להם ואפילו הכי לא איתרמי שלא יצא יתום ממצרים פחות מבן 
עשרים ואם יצא אם כן מת אחד מקרוביו במדבר שהיו מיוצאי מצרים 

ראוין ליטול חלק בארץ  להורישו חלקו דומיא דבנות צלפחד שלא היו
כדתניא בסיפרי איש לפי פקודיו להוציא את הנשים דדמו לטפלים ואפילו 
הכי ירשו חלק אביהן ולמאן דאמר לבאי הארץ נמי כל הנכנסין לארץ פחות 
מבן עשרים לא נטלו חלק בארץ אלא על ידי חזרה וכגון שהיו מורישיו 

הוה חד דלא שקיל דלא מיוצאי מצרים ואם לאו לא יטול ואפילו הכי לא 
איתרמי מילתא דכל אותן שנכנסו לארץ בני עשרים נטלו חלקם והטפלים 
יתומין הפחותים מבן עשרים נטלו כולן על ידי חזרה כבנות צלפחד ואותן 
שהיה להם אב ואם ולא היו יכולין ליטול בחזרה לא מאבי אביהן ולא מאבי 

ל חלק בארץ משום באי אמותיהן שהרי אביו ואמו קודמין הרי אביהן נוט
   הארץ וכמאן דשקיל איהו דמי ואין לו לצעוק:

. כבנות צלפחד ובני יוסף וגם הנביא היה לו לכתוב איבעי ליה למצווח
   כדכתיב בבנות צלפחד ובני יוסף:

   . כגון בנות צלפחד:דצווח ואהני
. שלא יכול לגזול שאר שבטים וליתן להם ומה שהשיבם עלה דצווח ולא אהני

היערה וגו' לדרשה איצטריך כדלקמן ולא כפשטיה שנתן להם יערות לך 
להרחיב נחלתן שאם מנחלת שבט אחר הן אין הרשות בידו ואם של מטה בני 
יוסף היו הרשות בידם לכרות היער ולגרשם ועדיין לא נתנה להם יהושע 

   כלום:
. בשביל שלמדין אנו ממה שהשיב להם ומשני התם עצה טובה קא משמע לן

ושע דמיבעי ליה לאיניש להטמין עצמו לאזדהורי מעינא בישא להכי יה
   כתביה קרא לצווחת בני יוסף:

. להוסיף נחלה אי אפשר אך עצה טובה אני נותן לכם ויאמר להם יהושע
שאם עם רב אתה עלה לך היערה וגו' ובראת כרות היער ותבנה לך שם בית 

  מושב כדכתיב וברא אותהן בחרבותם (יחזקאל כג):
. והיינו דכתיב ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו אמרו לו [אנן] מזרעא דיוסף כו'

ההר כלומר אין אנו חוששין לאותו הר היינו יער כדכתיב התם הר יהיה לך 
   כי יער הוא:

   . הן עולין על העין ושולטין עליו ואין העין עולה עליהן:עולי עין
בעיני דהכי גרס לא קשיא  . ותרי קראי למה לי: נראהוהכתיב קרא אחרינא

מר מקיש מתלוננים למרגלים ומר לא מקיש מתלוננים למרגלים דתניא כו'. 
  ולקמן מפרש לה:
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ה ַיֲחׁשב).   ֶ ל ְמַנׁשּ   (ִסיָמן ָלַרב ְצָלְפָחד, ויֹוֵסף, ִאיְכּפֻ

  
א ַרבָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ָקה ִמְצַרִים "ְליֹוְצֵאי :ּבִ   ,ָהָאֶרץ" ִנְתַחּלְ
ְכִתיב:  ה ָלַרב"ַהְיינּו ּדִ ְרּבֶ ְמִעיט טְוַלְמַע  ַנֲחָלתוֹ  ּתַ   ,  )במדבר כו, נד( 381"ַנֲחָלתוֹ  ּתַ

ָאַמר   קיח,א א ְלַמאן ּדְ ְרּבוּ  ָלַרב"ַמאי  - "ְלָבֵאי ָהָאֶרץ" :ֶאּלָ    !"ַנֲחָלתוֹ  ּתַ
  

ָיא.    ַקׁשְ
  

  

א ַרבְוָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ָקא ַצוְ  - ִמְצַרִים" "ְליֹוְצֵאי :ּבִ נֹות ְצָלְפָחד, ַהְיינּו ּדְ   וָחן ּבְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ קֹול!  - ָהָאֶרץ" "ְלָבֵאי :ֶאּלָ ִלׁשְ אי ַצְווָחן? ָהא ֵליֵתיּה ּדְ   ַאּמַ
  

א, לַ  ִנְכֵסי ֵחֶפר. ֶאּלָ   ֲחָזָרה, ְוִליּטֹול ּבְ
  

  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֵני יוֹ  - ִמְצַרִים" "ְליֹוְצֵאי :ּבִ ָקא ַצְווָחן ּבְ   ֵסף, ַהְיינּו ּדְ
ְכִתיב:  רוּ "ּדִ ֵני ַוְיַדּבְ    ,(יהושע יז, יד) 382"יֹוֵסף ּבְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ קּול!  - ָהָאֶרץ" "ְלָבֵאי :ֶאּלָ הּו ׁשְ   ַמאי ָקא ָצְווִחי ּכּוּלְ
  

י ְלהּו.  ֲהוּו ְנִפיׁשִ ּום ְטָפִלים ּדַ  ִמׁשּ
 

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ֵקיל לֹא ׁשָ ּה: לֹא ֲהָוה ַחד ּדְ ַמע ִמיּנָ   , ׁשְ

ְך ֲהָוה  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ֵקיל, ּדְ לֹא ׁשָ ֵעי ֵליּה ְלִמְצַווח! ַחד ּדְ   ִאיּבָ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ָצַווח ְוַאֲהֵני  ָתֵביּה ְקָרא,  -ּדְ   ּכְ

ָצַווח ְולֹא ַאֲהֵני  ָתֵביּה ְקָרא,  -ּדְ   לֹא ּכְ
ָתִביְנהּו ְקָרא ָצְווִחי ְולֹא ַאֲהֵני ְוּכְ ֵני יֹוֵסף ּדְ   ! ָהא ּבְ

  
ַמע ָלן,  -ָהָתם    ֵעָצה טֹוָבה ָקא ַמׁשְ

א.  יׁשָ הּוֵרי ֵמֵעיָנא ּבִ ֵעי ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִאיְזּדַ ִאיּבָ   ּדְ
  

ַע,  ָקָאַמר ְלהּו ְיהֹוׁשֻ   ְוַהְיינּו ּדְ
ְכִתיב:  ַע  ֲאֵלֶהם אֶמרַוּיֹ "ּדִ ה ַרב ַעם ִאם ְיהֹוׁשֻ ְעָרה" ְלךָ  ֲעֵלה ַאּתָ   ,יז, טו) (יה' 383ַהּיַ

ֶכם ַעִין ַרע.   ָאַמר לֹוט ּבָ ׁשְ ּלא ּתִ ָעִרים, ׁשֶ ּיְ אּו ַעְצְמֶכם ּבַ   ְלהּו: ְלכּו ְוַהְחּבִ
  

  ָאְמרּו ֵליּה:    קיח,ב
א.  יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ לֹא ׁשָ יֹוֵסף, ּדְ ְרָעא ּדְ   ֲאַנן ִמּזַ

ְכִתיב:  ן"ּדִ ן יֹוֵסף ָרתּפֹ  ּבֵ    .(בראשית מט, כב) 384"ָעִין ֲעֵלי ָרתּפֹ  ּבֵ
יְוָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

ְקֵרי  א 'עֹוֵלי "ָעִין ֲעֵלי"ַאל ּתִ   ָעִין'.  ֶאּלָ
  

י י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   ָאַמר:  ֲחִניָנא ּבְ
ֶקֶרב בָלרֹ  ְוִיְדּגוּ "ֵמָהָכא:      .)בראשית מח, טז( 385"ָהָאֶרץ ּבְ

ים ֲעֵליֶהם וֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ם ַמִים ְמַכּסִ ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ ֶהם,  ַמה ּדָ   ּבָ
ֶהם.   ל יֹוֵסף ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבָ   ַאף ַזְרעֹו ׁשֶ

                                                           

ְמִעיט ַנֲח  381 ה ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט תַּ ְרּבֶ ן ַנֲחָלתוֹ ָלַרב תַּ   ָלתֹו ִאיׁש ְלִפי ְפֻקָדיו ֻיתַּ
י ַנֲחָלה ּגֹוָרל ֶאָחד ְוֶחֶבל ֶאָחד ַוֲאִני ַעם ָרב ַע  382 ה ּלִ ַע ֵלאמֹר ַמּדּוַע ָנַתתָּ ֵני יֹוֵסף ֶאת ְיהֹוׁשֻ רּו ּבְ ְרַכִני הַוְיַדּבְ ר ַעד ּכֹה ּבֵ   'ד ֲאׁשֶ
ה ֲע  383 ַע ִאם ַעם ַרב ַאתָּ י ָאץ ְלָך ַהר ֶאְפָרִיםַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְיהֹוׁשֻ י ְוָהְרָפִאים ּכִ ִרּזִ ֶאֶרץ ַהּפְ ם ּבְ ְעָרה ּוֵבֵראָת ְלָך ׁשָ   ֵלה ְלָך ַהּיַ
נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור 384 ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין ּבָ ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ   ּבֵ
ֵרא ָבהֶ  385 ָעִרים ְוִיּקָ ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ֶקֶרב ָהָאֶרץַהּמַ ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבְ ִמי ְוׁשֵ   ם ׁשְ



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ִלים ַע  "ְמַרּגְ   ."ֶחְלָקם ָנְטלוּ  - ְוָכֵלב ְיהֹוׁשֻ

  
י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ַע "ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ן ִויהֹוׁשֻ ן ְוָכֵלב נּון ּבִ ה ּבֶ ים ִמן ָחיוּ  ְיֻפּנֶ   .(במדבר יד, לח) 386"ָהֵהם ָהֲאָנׁשִ
  ? "ָחיוּ "ַמאי 

ׁש     –ִאיֵליָמא ָחיּו ַמּמָ
ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא:    ְוָהא ּכְ

י ִאיׁש  ֵמֶהם נֹוַתר ְולֹא" ֵלב ִאם ּכִ ן ּכָ ה ּבֶ ַע  ְיֻפנֶּ ן ִויהֹוׁשֻ    .)במדבר כו, סה( 387"נּון ּבִ
א ַמאי  ֶחְלָקם.  -? "ָחיוּ "ֶאּלָ ָחיּו ּבְ   ׁשֶ

  
  

ָאֶרץ ֵחֶלק ָלֶהן ָהָיה לֹא - ַרחקֹ  תַוֲעַד  "ִמְתלֹוְנִנין   . "ּבָ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ִלים ַע  ַרחקֹ ַוֲעַדת ִמְתלֹוְנִנים, "ְמַרּגְ   !"ֶחְלָקם ָנְטלוּ  - ְוָכֵלב ְיהֹוׁשֻ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

ִלים,  -ָמר  ַרּגְ יׁש ִמְתלֹוְנִנים ַלּמְ   ַמּקִ
ִלים.  -ָמר  ַרּגְ יׁש ִמְתלֹוְנִנים ַלּמְ   לֹא ַמּקִ

  
  ַתְנָיא: ּדְ 
ר ֵמת ָאִבינוּ "" ְדּבָ ּמִ    ,ְצָלְפָחד ֶזה -  )במדבר כז, ג( 388"ּבַ
תֹוךְ  ָהָיה לֹא ְוהּוא" ִלים ֲעַדת ֶזה - "ָהֵעָדה ּבְ    ,ְמַרּגְ
   ,ִמְתלֹוְנִנים ֵאּלוּ  - '"ה ַעל ַהּנֹוָעִדים"
ֲעַדת" ָמעוֹ  – "ַרחקֹ  ּבַ ַמׁשְ   . "ּכְ
  

ַר  -ָמר  יׁש ִמְתלֹוְנִנים ַלּמְ ִלים, ַמּקִ   ּגְ
ִלים.  - ּוָמר  ַרּגְ יׁש ִמְתלֹוְנִנים ַלּמְ   לֹא ַמּקִ

  
  

א ַרבְוָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
ִלים,  ַרּגְ יׁש ִמְתלֹוְנִנים ַלּמְ ַמּקִ   ּוְלַמאן ּדְ

ָרֵאל?!  ּה ֶאֶרץ ִיׂשְ ַע ְוָכֵלב ְוָיְרתּו ְלכּוּלָ   ִאיְכּפּול ְיהֹוׁשֻ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲעַדת קֹ ִמְתלֹוְנִנים ׁשֶ    ַרח ָקָאְמִריַנן. ּבַ

  
  

                                                           

ים ָהֵהם ַההְֹלִכים ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ 386 ה ָחיּו ִמן ָהֲאָנׁשִ ן ְיֻפּנֶ ן נּון ְוָכֵלב ּבֶ ַע ּבִ   ִויהֹוׁשֻ
י ָאַמר ה 387 ר ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש כִּ  'ּכִ ְדּבָ ּמִ ן נּוןָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ּבַ ַע ּבִ ה ִויהֹוׁשֻ ן ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ   י ִאם ּכָ
תֹוְך ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ה 388 ר ְוהּוא לֹא ָהָיה ּבְ ְדּבָ ּמִ י ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים לֹא ָהיּו לוֹ  'ָאִבינּו ֵמת ּבַ ֲעַדת קַֹרח ּכִ   ּבַ

  ם"רשב
. מילתא דפשיטא זה צלפחד

היא דהא כתיב לעיל בנות 
צלפחד אלא אגב גררא דהנך 
קאמר לה ונראה בעיני שחסר 
מן הספרים דהכי קתני רישא 

ת דהך ברייתא בסיפרי אבינו מ
במדבר ר' עקיבא אומר נאמר 
כאן במדבר ונאמר להלן מדבר 
מה מדבר האמור כאן צלפחד 
אף מדבר האמור להלן צלפחד 
דמינה שמעינן דהיינו מקושש 
והוא לא היה בתוך העדה כו' כי 

   הכא:
. דכתיב בהו עד זו עדת מרגלים

מתי לעדה הרעה הזאת אשה 
המה מלינים עלי (במדבר יד) 

   את השאר:
. כדמפ' מתלוננים לונניםאלו מת

שבעדת קרח דכתיב בהו לכן 
אתה וכל עדתך הנועדים על ה' 
והאי דקאמר עדת קרח 
כמשמעו מסקנא דמילתיה 

   היא:
. הואיל ונכתבו מר מקיש

בפסוק אחד וכי היכי דירשו 
   המרגלים ירשו נמי המתלוננים:

. לא חשיב ליה ומר לא מקיש
היקש כיון דלא כתיב ביה וי''ו 

   עדה והנועדים:בתוך ה
. לאו לכולה ארעא דישראל

דוקא כולה אלא רובה כדכתיב 
וילונו העם על משה לאמר מה 
נשתה דבשלמא למ''ד דלא 
מקיש הרי כל שבט ושבט נחלו 
חלק קרוביהם מתלוננים 
שבשבטים אלא למאן דמקיש 
נגרעה כל נחלת שבט ושבט 
טובא ואנן קיימא לן ומקראי 
 איכא למילף דאפילו חלק אחד

  מאלף לא נטלו:
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  ם"רשב
. ביהושע אחר שנטלו בנות צלפחד ויפלו חבלי היינו דכתיב

מנשה עשרה דהיינו שיתא דשיתא בתי אבות הכתובים 
למעלה וד' דידהו הרי עשרה דכתיב לעיל ויהי לבני מנשה 
הנותרים למשפחות לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל 

בני מנשה בן יוסף  ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע אלה
הזכרים למשפחותם ולצלפחד בן חפר וגו' ויתן להן יהושע 
נחלה על פי ה' בתוך אחי אביהן ויפלו חבלי מנשה עשרה 
בין נטילת ששה בתי אבות וארבעה דבנות צלפחד חלק 
צלפחד שהיה מיוצאי מצרים ושני חלקים מנכסי חפר וחד 
 אחא דאבא שהיה מיוצאי מצרים ונטלו חלק הראוי
לצלפחד בנחלת אחיו כדלקמן ולקמן פריך קרא מאי 

   קחשיב כו':
. שני חלקים בנכסי חפר בתורת חזרה שנטלו ותרי דידהו

בני חפר איש איש חלקו בארץ אותן שהיו באי הארץ או 
הם או בני חפר כדכתיב לאלה תחלק הארץ וגו' והחזירו 
כולן נחלתן למוריש שלהן דהיינו חפר שהיה מיוצאי 

אינן אלא שלוחיו כדכתיב לשמות מטות אבותם מצרים ד
ינחלו ונמצא כאילו זכה והוחזק חפר בכל חלקים הללו 
וכשמת חפר ירשו ממנו כל בניו בנות צלפחד ירשו שני 
חלקים לפי שהוא בכור וכל אחיו איש איש חלק אחד הרי 
לבנות צלפחד שני חלקים של אביו בנכסי חפר וגם כשמתו 

ן ירשו אחי צלפחד אותן שנים מאחי צלפחד כדלקמ
שבחיים וגם בנות צלפחד במקום אביהן ירשו אותן אחין 
המתים וזכו בחלק שהיה להם ליטול בנכסי חפר 
כשהחזירו לו בניו שבאו לארץ והוא חזר והוריש להם 
כדפרישית אבל חלק צלפחד עצמו לא נטלו שהרי לא 
ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ וחזרה לא שייך ביה שהרי 

   ו לו בנים הנכנסין לארץ שיחזירו לו נחלה:לא הי
. שיתא דשיתא בתי אבות ותלתא דידהו השנויין תשעה הוו
   במשנתינו:

. והנהו תרי אחי מתו אחרי מות ה''נ תרי אחי דאבא כו'
חפר אביהן וזכו קודם מיתתן בנכסי חפר שהחזירו לו בניו 
שבאו לארץ כדפרישית לעיל כגון שהיו לחפר ח' בנים 

מתו במדבר וגם צלפחד עמהם והחמשה באו לארץ  השנים
ונטלו ה' חלקים החזירום לחפר אביהם מת חפר ירשוהו 
שמונה בניו צלפחד נטל שני חלקים כי הוא הבכור וז' אחין 
נטלו ז' חלקים מת צלפחד נטלו בנותיו שני חלקים שלו 
שירש מנכסי חפר מתו שני אחיו בלא בנים באו חמשה 

במקום צלפחד אביהם וירשום נמצאו האחין ובנות צלפחד 
בנות צלפחד נוטלות ארבעה חלקים ב' חלקים גדולים 
בנכסי חפר וב' חלקים קטנים בנכסי שני אחי אביהן ומיהו 
המקשה לא הוה סבירא ליה תרי אחי אלא חד אחא דאבא 

   כדאשכחן בברייתא:
. קראי יתירי דריש דמצי למכתב ינחלו בנות נתן תתן

   צלפחד ותו לא:
. שהיה מיוצאי מצרים וקסבר ליוצאי זו נחלת אביהן

   מצרים נתחלקה הארץ:
. אבי אביהן שנטל בה בתוך אחי אביהן זו נחלת חפר

   צלפחד חלק כאחד מאחיו:
. כדכתיב והעברת כל פטר רחם והעברת זו חלק בכורה

(שמות יג) שנטל צלפחד בנכסי חפר חלק אחד יותר על 
בירא ליה נמי להאי תנא אחיו בשביל שהיה בכור ומיהו ס

כר' אליעזר דחד אחא דאבא הוה להו ונפקא ליה מייתור 
דאחוזת נחלה כדאמרינן לקמן דאי לית ליה לא משכחת 
לה חבלי מנשה עשרה אבל מנתון תתן אינו רוצה לדרוש 
מכפל המקרא כרבי אליעזר דס''ל דברה תורה כלשון בני 

יז:) גבי  אדם וכה''ג הויא פלוגתא דתנאי בקידושין (דף
   העניק תעניק לו ובכמה מקומות בגמ':

. דמצי למיכתב נתן תתן להם נחלה בתוך מאחוזת נחלה
   אחי אביהן:

   . דכתיב חבלי מנשה עשרה מאי קחשיב:קרא
. כל אחין שבמטה מנשה שנטלו חלק אביהן היה טובא הוו

   לו לחשוב כדקחשיב חלקי בנות צלפחד:
משפחת החפרי  . דהא בנות צלפחד על שםשיתא הוו

נקראין ככל בני חפר וכיון דקחשיב בית אב של חפר למה 
  לי למיתני חלקי בנות צלפחד:

. ולא טפלים חוץ מבנות צלפחד לעולם בתי אבות קא חשיב
דקחשיב ד' חלקים שלהן ואשמועינן דדרשינן האי קרא 
דנתן תתן דמיניה נפקא לן ד' חלקים על ידי שאנו דורשין 

רה אלמא אשמועינן דא''י מוחזקת והעברת זו חלק בכו
  היא להן מיציאת מצרים ואף על פי שעדיין לא נכנסו בה:

        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א    ––––    בבבב    קיח,קיח,קיח,קיח, . 24
א ַרבְוָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ָקה ִמְצַרִים "ְליֹוְצֵאי :ּבִ   , "ָהָאֶרץ ִנְתַחּלְ
ְכִתיב:  לוּ "ַהְיינּו ּדִ ּפְ ה ַחְבֵלי ַוּיִ ֶ ָרה ְמַנׁשּ    .ו)-(יהושע יז, ה 389"ֲעׂשָ

א  יתָּ י ָאבֹות,  -ׁשִ ּתֵ א ּבָ יּתָ ׁשִ   ּדְ
ָעה  יְדהּו,  -ְוַאְרּבָ   ּדִ

ָרה.  -ָהא    ֲעׂשָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ   , ָהָאֶרץ" "ְלָבֵאי :ֶאּלָ
ָהוּו,  ָמְנָיא הּוא ּדְ   ּתְ

א  יתָּ י ָאבֹות,  -ׁשִ ּתֵ א ּבָ יּתָ ׁשִ   ּדְ
יְדהּו,  -ּוְתֵרי    ּדִ

ָמְנָיא!    ָהא ּתְ
  

  ְוִליַטֲעִמיְך, 
ָא  ָקה ִמְצַרִים "ְליֹוְצֵאי :ַמרּוְלַמאן ּדְ   , "ָהָאֶרץ ִנְתַחּלְ

ָעה ָהוּו!  ׁשְ   ּתִ
א ַמאי ִאית ְלָך ְלֵמיַמר?    ֶאּלָ

א ֲהָוה ְלהּו!  ַאּבָ   ַחד ַאָחא ּדְ
א ֲהָוה ְלהּו.  ַאּבָ ֵרי ַאֵחי ּדְ   ָהִכי ַנִמי ּתְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ן ָנתֹן"" ּתֵ    ,יֶהןֲאִב  ַנֲחַלת זוֹ  -  )במדבר כז, ז( 390"ָלֶהם ּתִ
תֹוךְ "    ,ֲאִביֶהן ֲאִבי ַנֲחַלת זוֹ  -  "ֲאִביֶהן ֲאֵחי ּבְ
כֹוָרה ֵחֶלק זוֹ  - "ָלֶהן ֲאִביֶהן ַנֲחַלת ֶאת ְוַהֲעַבְרּתָ "    .ּבְ

ן ַיֲעקב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
  , ָנְטלוּ  ֲאִביֶהם ֲאִחי ֵחֶלק ַאף

ֱאַמר ּנֶ ן ָנתֹן" :ׁשֶ ּתֵ   .""ּתִ
  

ָאַמר א ֲהָוה ְלהוּ " :ּוְלַמאן ּדְ ַאּבָ ֵרי ֲאֵחי ּדְ   "?תְּ
  

ת"ַההּוא ִמ    ָנְפָקא.  )במדבר כז, ז( "ַנֲחָלה ֲאֻחּזַ
  
  

א ַרבְוָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
יב?    ְקָרא ַמאי ָקא ָחׁשֵ
יב    טּוָבא ָהוּו!  -ִאי ְטָפִלים ָקא ָחׁשֵ

יב  י ָאבֹות ָקָחׁשֵ ּתֵ א ָהוּו!  -ִאי ּבָ יּתָ   ׁשִ
  

יב.    קיט,א י ָאבֹות ָקא ָחׁשֵ ּתֵ   ְלעֹוָלם ּבָ
ַמע ָלן:    ְוָהא ָקא ַמׁשְ

כֹוָרה.  נֹות ְצָלְפָחד ָנְטלּו ֵחֶלק ּבְ ּבְ   ּדִ
  

ָרֵאל מּוְחֶזֶקת ִהיא.    ַאְלָמא ֶאֶרץ ִיׂשְ
  

                                                           

ְלָע  הההה 389 ָרה ְלַבד ֵמֶאֶרץ ַהּגִ ה ֲעׂשָ ֶ לּו ַחְבֵלי ְמַנׁשּ ּפְ ןַוּיִ ְרּדֵ ר ֵמֵעֶבר ַלּיַ ן ֲאׁשֶ ׁשָ ה ַהּנֹוָתִרים	וווו. ד ְוַהּבָ ֶ ְלָעד ָהְיָתה ִלְבֵני ְמַנׁשּ ָניו ְוֶאֶרץ ַהּגִ תֹוְך ּבָ ה ָנֲחלּו ַנֲחָלה ּבְ ֶ נֹות ְמַנׁשּ י ּבְ   ּכִ
תֹוְך ֲאֵחי ֲאִביֶהם ְוהַ  390 ת ַנֲחָלה ּבְ ן ָלֶהם ֲאֻחּזַ תֵּ נֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת ָנתֹן תִּ ן ּבְ   ֲעַבְרתָּ ֶאת ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהןּכֵ



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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  ָאַמר ָמר: 
ִנים ְזכּות ָנְטלוּ  "ְוַהּבָ     .ִאּמֹוֵתיֶהן" ֲאִבי ּוִבְזכּות ,ֲאִביֶהם ֲאִבי ּבִ

  
  ְוָהַתְנָיא: 
ְזכּות   ! "ַעְצָמן "ּבִ

  
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ   , ִמְצַרִים" "ְליֹוְצֵאי :ּכְ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ   . ָהָאֶרץ" ְלָבֵאי" :ּכְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

  , ָהָאֶרץ" ְלָבֵאי"ָהא ְוָהא 
ָיא:    ְוָלא ַקׁשְ

ִרים,  -ָהא  ן ֶעׂשְ ֲהָוה ּבֶ   ּדַ
ִרים. ּדְ  -ָהא  ן ֶעׂשְ   לֹא ֲהָוה ּבֶ

  
  

  ם"רשב
. דקתני בזכות אבי אביהן אבל הא

   לא בזכות עצמן:
. כמאן דאמר ליוצאי מצרים

 נתחלקה הארץ ולא לבאי הארץ:
. דקתני בזכות עצמן כמ''ד הא

לבאי הארץ וכגון דהוו בני כ' 
   כשנכנסו לארץ:

. דאע''ג א והא לבאי הארץה
דרישא דההיא ברייתא דלעיל 
ליכא לאוקומה אלא למאן דאמר 
ליוצאי מצרים דקתני מרגלים 
יהושע וכלב נטלו חלקם איכא 
למימר מסקנא דר' שמעון בן 
אלעזר היא דאית ליה ליוצאי 

   מצרים ולבאי הארץ:
. דקתני בזכות עצמן דהוו בני הא

   עשרים כשבאו לארץ:
   בזכות אבי אביהן: . דקתניהא

. כשבאו לארץ דלא הוו בני עשרים
ובבני בני המתלוננים קמיירי 
שמתו להן אביהן שהיו בני 
המתלוננים ממש במדבר והם 
נשארו טפלים ולא נטלו לעצמן 
שעדיין לא הגיעו לכ' ובזכות 
אביהן ממש בני המתלוננים אין 
להם ליטול שהן ממצרים לא יצאו 

ת אבי ולארץ לא באו אלא בזכו
אבי אביהן דהיינו אבות המרגלים 
שיצאו ממצרים וכיון דהך ברייתא 
כרבי שמעון בן אלעזר מוקמינא 
לה דאית ליה תרתי נמצאו אלו בני 
בניהן יורשין אותן כבנות צלפחד 
שירשו בנכסי חפר זקנם ואע''ג 
דחשיבי כטפלים דעלמא דלענין 
ירושת אביהן שהיו מיוצאי מצרים 

בכניסתן לארץ לא בעינן בני כ' 
וחזרה ליכא למימר דהא רבי 
שמעון בן אלעזר לית ליה חזרה 
דמהיכא תיתי הא משמע ליה 
קראי תרוייהו לגופייהו ואפילו אם 
תמצי לומר דהא סיפא לאו ר' 
שמעון היא איכא לאוקומה דנטלו 
בזכות אבי אביהן ע''י חזרה כגון 
שהיו להם למתלוננים אחים שלא 

רה ולא מתו היו בני כ' בשעת הגזי
במדבר דהא לא נגזרה גזירה על 
פחות מבן כ' וכשנטלו חלקם בארץ 
החזירו אצל (אבי) אביהן מה עשו 
האבות חזרו והורישו נכסיהן לכל 
יוצאי יריכן בין לאחי המתלוננים 
בין לבני בני המתלוננים דכולן 
יוצאי חלציהן היו וחולקים אחי 
המתלוננים עם בני נכדיהן בשוה 

פלים לא שקלי באנפי דאע''ג דט
נפשייהו ירושת אבות מיהא 
קשקלי כדאמר בבנות צלפחד דהוו 
להו כטפלים שאין להן חלק לעצמן 
וחלקו עם אחי אביהן בנכסי חפר 
והבנים דקתני היינו בני הבנים דבן 
בנו של אדם קרוי בנו כדאמרינן 
לקמן במי שמת (דף קמג:) ואבי 
אבי אביהן קרי ליה אבי אביהן 

מתלוננים עצמן ליכא דבבני ה
למימר דלא הוו בני עשרים 
דקיימא לן בשנה שניה שלח משה 
מרגלים ותניא בסדר עולם אחר 
ביאת מרגלים היתה בליעתו של 
קרח ובו ביום נשרפו המתלוננים 
נמצאו שבניהן כשבאו לארץ הוו 
בני ל''ח שנה שכן עמדו ישראל 

  במדבר אחרי כן:
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ָהָיה כֹור "ְוׁשֶ ֵני נֹוֵטל ּבְ   .  "ֲחָלִקים ׁשְ

  
אי ָראּוי הּוא   ,ְוַאּמַ

ְבמּוְחָזק!  וְ  ָראּוי ּכִ כֹור נֹוֵטל ּבְ   ֵאין ַהּבְ
   

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ
יֵתדֹות אֹ   ָהִלים. ּבִ

  
הְמִתיב    : ַרּבָ

י   : אֹוֵמר הְיהּוָד  ַרּבִ
נֹות ָעה ָנְטלוּ  ְצָלְפָחד ּבְ   , ֲחָלִקים ַאְרּבָ

ֱאַמר ּנֶ לוּ " ׁשֶ ּפְ ה ַחְבֵלי ַוּיִ ֶ ָרה ְמַנׁשּ   ! (יהושע יז, ה) 391"ֲעׂשָ
  

א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ
ָרֵאל מּוְחֶזֶקת ִהיא.    ֶאֶרץ ִיׂשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ִחיְדָקא ָאַמר"   : ַרּבִ
ְמעֹון ְקמֹוִני ׁשִ ִ ְלִמיֵדי ָחֵבר ִלי ָהָיה ַהׁשּ י ִמתַּ   , ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְקמֹוִני ָהָיה ְוָכךְ  ִ ְמעֹון ַהׁשּ י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ה ָהָיה יֹוֵדַע  ינוּ  מׁשֶ נֹות ַרּבֵ ּבְ    ,ֵהן יֹוְרׁשֹות ְצָלְפָחד ׁשֶ
כֹוָרה ֵחֶלק נֹוְטלֹות ִאם יֹוֵדַע  ָהָיה לֹא ֲאָבל   . ָלאו ִאם ּבְ

ָרׁשַ  ָהְיָתה ּוְראּוָיה ֵתב ְנָחלֹות תּפָ המֹ ְיֵדי ַעל ִליּכָ    ,ׁשֶ
א כוּ  ֶאּלָ ּזָ נֹות ׁשֶ ָבה ְצָלְפָחד ּבְ   , ָיָדן ַעל ְוִנְכתְּ

המֹ ָהָיה ְויֹוֵדַע  ינוּ  ׁשֶ ׁש  ַרּבֵ ַהְמקֹוׁשֵ ִמיָתה ׁשֶ   , ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ    ,(שמות לא, יד) 392"יּוָמת מֹות ְמַחֲלֶליהָ " ׁשֶ
ֵאי יֹוֵדַע  ָהָיה לֹא ֲאָבל   . ָימּות הּוא הִמיָת  זוֹ  ּבְ

ת ָהְיָתה ּוְראּוָיה ָרׁשַ ׁש  ּפָ ֵתב ְמקֹוׁשֵ ּכָ תִּ המֹ ְיֵדי ַעל ׁשֶ    ,ׁשֶ
א יב ֶאּלָ ְתַחּיֵ ּנִ ׁש  ׁשֶ ָבה ְמקֹוׁשֵ    .ָידוֹ  ַעל ְוִנְכתְּ

ְדךָ    קיט,ב ִלים^ ,ְלַלּמֶ ַגְלּגְ ּמְ אי ְיֵדי ַעל ְזכּות ׁשֶ יב ְיֵדי ַעל ְוחֹוָבה ַזּכַ   . "ַחּיָ
ָרֵאל מּוְחֶזֶקת' וִאי ָסְלָקא ּדַ  ְך 'ֶאֶרץ ִיׂשְ ָקא ֵליּה!  - ְעּתָ ּפְ   ַמאי ָקא ִמְסּתַ

  
ָקא ֵליּה ִהיא גּ  ּפְ   .ּוָפּה ָקא ִמְסּתַ

  
ְכִתיב:  י"ּדִ ה ָלֶכם ָתהּ אֹ  ְוָנַתּתִ   .(שמות ו, ח) 393'"ה ֲאִני מֹוָרׁשָ

ה ִהיא ָלֶכם ֵמֲאבֹוֵתיֶכם,  ָ   ְירּוׁשּ
ין ְוֵאינָ  מֹוִריׁשִ ְלָמא ׁשֶ ין. אֹו ּדִ   ן יֹוְרׁשִ

  
ְרַוְייהּו,  טּו ֵליּה: ּתַ   ּוְפׁשַ

ה ָלֶכם ֵמֲאבֹוֵתיֶכם,  ָ   ְירּוׁשּ
ין.  ין ְוֵאיָנן יֹוְרׁשִ   ְומֹוִריׁשִ

  
ְכִתיב:  ִביֵאמוֹ "ְוַהְיינּו ּדִ ֵעמוֹ  ּתְ ַהר ְוִתּטָ   .(שמות טו, יז) 394"ַנֲחָלְתךָ  ּבְ

ִביֵאנוּ ' א  'ּתְ ִביֵאמוֹ "לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ִאין.ְמ  - "ּתְ ִאין ְוֵאיָנן יֹוְדִעין ָמה ִמְתַנּבְ ִמְתַנּבְ ד ׁשֶ   ַלּמֵ
  

                                                           

ן  391 ְרּדֵ ר ֵמֵעֶבר ַלּיַ ן ֲאׁשֶ ׁשָ ְלָעד ְוַהּבָ ָרה ְלַבד ֵמֶאֶרץ ַהּגִ ה ֲעׂשָ ֶ לּו ַחְבֵלי ְמַנׁשּ ּפְ   ַוּיִ
ה ָבּה ְמָלאָכה וְ  392 ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ּכִ ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרתֶּ יָה ּוׁשְ ֶרב ַעּמֶ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ  ִנְכְרָתה ַהּנֶ

י אָֹתּה לָ  393 אִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְוָנַתתִּ ר ָנׂשָ ה ֲאִני הְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ   'ֶכם מֹוָרׁשָ
ְבתְּ  394 ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלׁשִ ֵעמֹו ּבְ ִבֵאמֹו ְוִתּטָ ַעְלתָּ התְּ ָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיךָ  'ָך ּפָ   ִמּקְ

  ם"רשב
לית להאי תנא  (ת'. ולפי האי לישנא בתרא

דברייתא דלעיל דיהושע וכלב נטלו כלל חלק בשביל 
מרגלים והאי קרא דחיו מן האנשים לא דריש ליה 

  אלא כפשטיה. ת'): 
. לחפר ולצלפחד משמתו במדבר אבל לא ראויה היה

   הוחזקו בה מעולם שהרי לא באו לארץ:
   . לקמן בפרקין (דף קכד:):ואין הבכור נוטל בראוי

. כלומר במטלטלין שהיה להם םביתדות אהלי
במדבר כגון יתדות שתוקעין בהן אהליהם ושאר 
מטלטלין שהן מוחזקין בהן ולהכי נקט יתדות 
אהלים דודאי לכולן היו אהלים ואין אדם במדבר 
בלא אהל אבל בנחלת ארץ ישראל לא נטל חלק 
בכורה וכל שלשה חלקים דמתניתין בין במקרקעי 

לק בכורה דמיירי בין במטלטלי מיירי לבד מח
   במטלטלי:

. היינו קרקע שחולקין בחבל וחלק חבלי מנשה
   בכורה מאלו ארבע חבלים היה:

. ליוצאי מצרים כדכתיב ונתתי אותה מוחזקת היא
   לכם מורשה כלומר אני נתתיה לכם ירושה:

. יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן
סנהדרין כמו בן שהרי דינין נצטוו במרה כדאמרינן ב

(דף נו.) וכדכתיב שם שם לו חק ומשפט ומעשה 
דבנות צלפחד בערבות מואב בסוף המ' שנה ועוד 
דאיכא למילף מפרשת יבמין שהבת כבן כדכתיב 
ומת אחד מהם ובן אין לו עיין עליו דהא בנות 
צלפחד משם למדו כדלקמן אם כבן אנו נירש ואם 

   לאו תתיבם אמנו:
מר אם לא דברו בנות . ולא תאוראויה היתה וכו'

צלפחד ולא נתחייב מקושש היו שתי פרשיות הללו 
חסרין מן התורה והכי נמי איכא למימר שהרבה 

   מצות חסרים מן התורה לפי שלא אירעו המעשים:
. ואף על גב דכתיב כי לא פורש מה שמקושש במיתה

יעשה לו היינו שלא היה יודע אם בסקילה חמורה 
  ל:אם בחנק הקל כדמפרש ואזי

. שהבנים והקרובים יירשו את שמגלגלים זכות
   קרוביהם:

   . בנות צלפחד:על ידי זכאי
. היינו סקילה שחמורה דנוח הוא לאדם לדון וחובה
   בחנק:

   . מקושש:על ידי חייב
. קמבעיא ליה מה דפשיטא לן השתא היא גופה

דארץ ישראל מוחזקת היא קמספקא ליה ואנן 
יה הקב''ה והעברת דפשיטא לן היינו ממאי דפשט ל

   זה חלק בכורה:
. והאי מורשה לשון דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה

ירושה משמע כמו למורש קפוד (ישעיה יד) מועד 
מופת מוצא מורד וגם לשון מוריש לאחרים מדלא 
כתיב ירושה וקא מיבעיא ליה האי מורשה דקאמר 
רחמנא פשיטא לי' דמורישין ואינן יורשין הוא 

ולא כתיב ירושה ועוד שהרי כבר  מדכתיב מורשה
מתו כולן במדבר אלא הכי קמבעיא ליה מי איכא 
למימד נמי דהכי קאמר ירושה היא לכם מאבותיכם 
ונוטל בה הבכור חלק בכורה דכיון דכתיב לכם 

   מורשה ירושה היא לכם נמי בעי למימר:
. לחוד קאמר אבל או דלמא מורישין ואינן יורשין

   טול בה הבכור חלק בכורה:אינה ירושה להם ולא י
. משמיא דתרוייהו משמע מדאמר ליה ופשטו ליה

רחמנא והעברת זה חלק בכורה ש''מ דירושה היא 
לכם מאבותיכם נמי קאמר רחמנא אבל מורישין 
ואינן יורשין ממילא הוה ידע כדפרישית והאי דפשט 
ליה תרוייהו לא קאי אמורישין ואינם יורשין אלא 

בותיכם קאי וממילא ידע אירושה היא לכם מא
דתרוייהו קאמר רחמנא דכתיב מורשה ולא כתיב 
ירושה ועוד שכבר מתו מתי מדבר כן נראה בעיני 

   ועיקר:
. דכי היכי דהאי מורשה כיוצא בדבר אתה אומר

אתא להתנבאות עליהן דמורישין ואינן יורשין 
ואע''ג שלא חטאו עדיין חטא דמרגלים ולא נגזרה 

אים פסוק אחר שנתנבאו שלא גזירה כך אנו מוצ
יכנסו לארץ ואע''פ שעדיין לא נגזר עליהן שלא 

   ליכנס:



    """"בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןבבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןבבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןבבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת ַמֶּסֶכת ַמֶּסֶכת ַמֶּסֶכת 
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ֲעמֹ "" המֹ  ִלְפֵני ְדָנהַוּתַ יִאים ְוִלְפֵני ֵהןַהּכֹ  ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני ׁשֶ ׂשִ    "ָהֵעָדה ְוָכל ַהּנְ

ר המֹ ִלְפֵני ָעְמדוּ  ֶאְפׁשָ ָבר ָלֶהן ָאְמרוּ  ְולֹא, כו' ׁשֶ יִאים ִלְפֵני ְוָעְמדוּ , ּדָ ׂשִ    ?!ָהֵעָדה ְוָכל ַהּנְ
א ְקָרא ָסֵרס ֶאּלָ הוּ  ַהּמִ   , ְוָדְרׁשֵ
ְבֵרי ה ּדִ ּיָ י יאׁשִ   . ַרּבִ

א ָחָנן ּום ָאַמר ַאּבָ י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ֵבית ְדָרׁש  ּבְ ִבין ָהיוּ  ַהּמִ ן ִלְפֵני ָלֶהן ְוָעְמדוּ  ְוָהְלכוּ , יֹוׁשְ   . "כּוּלָ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  
ְמקֹום ָהַרב, ָמ  בֹוד ְלַתְלִמיד ּבִ   ר ָסַבר: חֹוְלִקין ּכָ

  ּוָמר ָסַבר: ֵאין חֹוְלִקין. 
  

  ְוִהְלְכָתא: 
  חֹוְלִקין.

  
  ְוִהְלְכָתא: 

  ֵאין חֹוְלִקין. 
  

ָיא ִהְלְכָתא ַאִהְלְכָתא!    ַקׁשְ
  

ָיא:    ִהְלְכָתא ַאִהְלְכָתא לֹא ַקׁשְ
יּה ְיָקָרא, - ָהא ָפֵליג ֵליּה ַרּבֵ    ּדְ
יּה ְיָקָרא.  -ָהא  ֵליג ֵליּה ַרּבֵ לֹא ּפָ   ּדְ

  

  ם"רשב
אפשר עמדו לפני משה ולא 

. והלכו אחרי כן אמר להן כלום
לפני אלעזר משה לא שנאה 
אלעזר מנין לו ואפשר שאלעזר 
לא אמר כלום והלכו אחרי כן 
לפני הנשיאים ואח''כ לפני 

   העדה:
ה''ג והלכו לפני הנשיאים וכל 
העדה אלא סרס את המקרא 

. ולא גרסינן ולא אמרו כו'
   כלום:

. כלומר דרשהו כאילו ודרשהו
כתוב למפרע ותעמדנה לפני 
משה ומקמי משה עמדו לפני 
אלעזר ומקמי אלעזר עמדו לפני 
הנשיאים ומקמי הנשיאים 
עמדו לפני העדה והאי דלא כתב 

דה ולפני ותעמדנה לפני הע
הנשיאים ולפני אלעזר ולפני 
משה היינו לפי שאינו רוצה 
להקדים בפסוק תלמיד לרב 

   אלא ראשון ראשון חשוב:
. משה בבית המדרש היו יושבין

ואלעזר ונשיאי העדה ועמדו 
לפני כולן ששאלו לכולן ביחד 
וחלקו כבוד לתלמידים במקום 

   רבותיהם:
. דכל זה אבא חנן סבר חולקין

של רב הוא וניחא חשיבותו 
   ליה:

. רבי יאשיה סבר אין חולקין
   הלכך מסרס המקרא:
. לתלמיד הא דפליג ליה רביה

יקרא ודאי ניחא ליה שיחלקו לו 
גם אחרים כבוד ומשה רבינו 
הוה פליג יקרא לכל ישראל וכן 

  זה לזה:
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ָנא:    ּתָ

נֹות"    :ְצָלְפָחד ּבְ
  , ֵהן ַחְכָמִנּיֹות
ִנּיֹות ְרׁשָ   , ֵהן ּדַ
  . "ֵהן ִצְדָקִנּיֹות

  
רּו".  -" ֵהן ַחְכָמִנּיֹות" ּבְ ָעה ּדִ ִפי ׁשָ ּלְ   ׁשֶ
  

ָאַמר  מּוֵאל ַרבּדְ ר ׁשְ   : ִיְצָחק ַרב ּבַ
ָהָיה מֹ ְמ  ד ׁשֶ ת ְיָבִמין, ַלּמֵ ָפָרׁשַ ב ְודֹוֵרׁש ּבְ ינּו יֹוׁשֵ ה ַרּבֵ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ י"ׁשֶ בוּ  ּכִ ו ַאִחים ֵיׁשְ   .(דברים כה, ה) 395"ַיְחּדָ
  ָאְמרּו לֹו: 

ֵבן,  ָנה ָלנּו ַנֲחָלה ּכְ ֵבן ָאנּו ֲחׁשּוִבין ּתְ   ִאם ּכְ
נּו!  ם ִאּמֵ ְתַיּבֵ   ִאם ָלאו ּתִ

ד  ְקֵר "ִמּיָ המֹ בַוּיַ ָטן ֶאת ׁשֶ ּפָ   . (במדבר כז, ה) '"ה ִלְפֵני ִמׁשְ
  

ִנּיֹות ְרׁשָ ְרנּו.  - ֵהן" "ּדַ ּבַ ן לֹא ּדִ ָהיּו אֹוְמרֹות: ִאיּלּו ָהָיה לֹו ּבֵ   ׁשֶ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ת"   !"ּבַ

  
יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ

אן  י ִמּכָ ת"ַסּמֵ   . "ּבַ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ת ַלּבֵ  ְרנּו. ֲאִפיּלּו ָהָיה ּבַ ּבַ   ן לֹא ּדִ

  
א ְלָהגּון ָלֶהן.  -  "ֵהן "ִצְדָקִנּיֹות אּו, ֶאלָּ ְ ּלא ִניׂשּ   ׁשֶ

  
ֵני" ן ַיֲעקֹ תָּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : בַרּבִ

ה ֲאִפיּלוּ  ֶהן ְקַטּנָ ּבָ את לֹא ׁשֶ ֵ חּוָתה ִנׂשּ ִעים ּפְ ָנה ֵמַאְרּבָ    ."ׁשָ
  

  ִאיִני? 
א ַרבְוָהא ָאַמר    : ִחְסּדָ

ת: ח   ִניּסֵ ִרים ּפְ ת ֶעׂשְ ים  - ּוָתה ִמּבַ ִ ׁשּ   יֹוֶלֶדת ַעד ׁשִ
ִרים  ת ֶעׂשְ ִעים,  -ּבַ   יֹוֶלֶדת ַעד ַאְרּבָ

ת ַאְרּבָ     !ׁשּוב ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת -ִעים ּבַ
  

א,    ֶאּלָ
יֹוֶכֶבד,  ה ָלֶהן ֵנס ּכְ ְדָקִנּיֹות ֵהן ַנֲעׂשָ ּצִ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

ְכִתיב:  ֵלךְ "ּדִ ית ִאיׁש  ַוּיֵ חַויִּ  ֵלִוי ִמּבֵ ת ֶאת ּקַ  .(שמות ב, א) "ֵלִוי ּבַ
ת?!   קכ,א ָנה ְוָקָרא ָלּה ּבַ ים ׁשָ לֹׁשִ ת ֵמָאה ּוׁשְ ר ּבַ   ֶאְפׁשָ

  
ָאַמר  יּדְ ר ָחָמא ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ

ין ַהחֹומֹות,  ֶרְך ְונֹוְלָדה ּבֵ ּדֶ הֹוָרָתּה ּבַ   זֹו יֹוֶכֶבד ׁשֶ
ְכִתיב:  ר"ּדִ ִמצְ  ְלֵלִוי ָתהּ אֹ  ָיְלָדה ֲאׁשֶ   .(במדבר כו, נט) 396"ָרִיםּבְ

ִמְצַרִים.  ּלא ּבְ ִמְצַרִים, הֹוָרָתּה ׁשֶ   ֵליָדָתּה ּבְ
  

אי ָקרּו ָלּה  ת"ְוַאּמַ   ? "ּבַ
  

                                                           

ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיבֹא  395 ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ָמּה ּכִ ה ְוִיּבְ ָ   ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ
ת ַעְמָרם יֹוֶכבֶ  396 ם ֵאׁשֶ ה ְוֵאת ִמְרָים ֲאחָֹתםְוׁשֵ ֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֹׁשֶ ִמְצָרִים ַותֵּ ר ָיְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי ּבְ ת ֵלִוי ֲאׁשֶ   ד ּבַ

  ם"רשב
   . בדרך ארץ:חכמניות הו

. שכשמצאו פתח לדבריהם באו שלפי שעה דברו
   ה ובטענה מעלייתא לבית דין כדמפרש ואזיל:בעליל

   . ובן אין לו עיין עליו:בפרשת יבמין
. לפטור אמנו מיבום שהרי היבם קם על אם כבן אנו

שם אחיו לנחלה כדדרשינן ביבמות (דף כד.) והבן 
מונעו מלייבם את אמו ומלירש את אביו ופוטר הוא 
את אמו ויורש את אביו ואף הבת כן וסברא בעלמא 

   וא:ה
. כדכתיב כי אין לו בן וכבר היה ידוע אילו היה לו בן

שהבן יורש את אביו שהרי היו יודעות פרשת נחלות 
כדאמרן לעיל דלא הוה מספקא להו אלא אי נוטלות 
חלק בכורה אם לאו ונמצא שהיו יודעות לדרוש דהאי 
דכתיב ובן אין לו והעברתם וגו' הא יש לו בן הוא 

ב פפא לאביי לעיל בפרקין קודם לבת ולא כדאמר ר
(דף קי.) אימא בן ובת לא האי לירש בו ולא האי לירש 

   בו:
(הגה''ה. ואם לאו שאין הנקבות חשובות זרע תתיבם 
אמנו לאחד מאחי אבינו והוא יירש נחלת אבינו ובן 
היוצא ממנו לאמנו יירש אחריו נכסי אבינו. ע''כ 

  תוס'): 
קשה עצמו אינו . אילו היתה בת לא דברנו והמוהתניא

   יודע לפרשה:
. שהיו יודעות לדרוש שאפילו היה בת לבן לא דברנו

   שהבת אינה יורשת עם בת הבן כדאמרן לעיל:
. כדאמרן לקמן בנות שלא נישאו אלא להגון לה

צלפחד הותרו להנשא לכל מי שירצו כדכתיב לטוב 
בעיניהן וגו' אלא מה אני מקיים למשפחת מטה אביהן 

עצה טובה השיאן הכתוב שלא ינשאו  תהיינה לנשים
אלא להגון להן אלמא משפחת מטה אביהן הגונין היו 
ואשכחן שנישאו להם כדכתיב ותהיינה מחלה ונועה 
חגלה ומלכה ותרצה לבני דודיהן לנשים דאף על גב 

   דהותרו לטוב בעיניהן לא רצו להדבק אלא בהגונים:
   הן:. שהיו מצפות להגון ללא נישאת פחותה מארבעים

. ואם נתעכבו עד ארבעים שנה לא שוב אינה יולדת
היה אדם נושא אותן והן נמי לא היה להן להתעכב עד 

   ארבעים שנה מאחר שלא ילדו עוד:
. בטוחות בצדקתן שיעשה ומשני מתוך שצדקניות היו

להם נס כיוכבד ולכך נתעכבו עד ארבעים שנה בשביל 
יהו להנשא להגון כיוכבד שילדה אחר ארבעים ומ

  נישואיה איכא למימר דהיו קודם ארבעים:
. כדלקמן וקרי לה בת אשה אפשר בת מאה ול' שנה

   הוה ליה למיכתב ומנלן דבת מאה ושלשים היתה:
. לקמן בפירקין דמבעיא לן דאמר ר' חמא בר חנינא

דבכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן אי אתה מוצא 
זו אלא שבעים חסר אחת ועל זו א''ר חמא בר חנינא 

יוכבד כו' ובת לוי דקאמר קרא היינו בת לוי ממש בתו 
של לוי והא דלא קחשיב לה בהדיא לפי שלא באה 
למצרים אלא בבטן אמה ולידתה בין החומות כלומר 
בתוך מצרים ומשום דקאמר בדרך גבי הורתה קאמר 

   נמי בין החומות גבי לידתה:
. קרא יתירא הוא דהא כבר כתיב בת לוי אשר ילדה

אל עמדו במצרים מאתים ועשר שנה שכן רמז וישר
יעקב לבניו רד''ו שמה ובסדר עולם יליף מקרא נאמר 
לאברהם בברית בין הבתרים כי גר יהיה זרעך בארץ 
לא להם איזה זרע זה יצחק שנאמר כי ביצחק יקרא 
לך זרע ביצחק הוא אומר ויצחק בן ששים שנה בלדת 

ורי שלשים אותם ויעקב אבינו אמר לפרעה ימי שני מג
ומאת שנה הרי ס' דיצחק וק''ל דיעקב הרי מאה 
ותשעים ומאתים וי' עמדו במצרים הרי ד' מאות שנה 
שנאמרו לאברהם וכל ד' מאות שנה היו במצרים אי 
אפשר לומר שהרי קהת מיורדי מצרים היה כדכתיב 
ובני לוי גרשון קהת ומררי ושני חיי קהת שלש 

שבע ושלשים  ושלשים ומאת שנה ושני חיי עמרם
ומאת שנה ופ' שנה של משה הרי ש''נ א''כ מה ת''ל 
ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה כ''ז שזרעך בארץ 
לא להם ת' שנה נמצאת יוכבד בת ק''ל שנה שהרי 
בתחלת ביאת מצרים נולדה ומשה בן פ' שנה היה 

  בצאתם נשתיירו ק''ל ממאתים ועשר:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ר ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ְזִביָדא ּבַ
ּה:  ּנֹוְלדּו ּבָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ָמִטין, ְוָחַזר ַה  טּו ַהּקְ ְ ׁשּ ר, ִנְתּפַ ׂשָ ן ַהּבָ   ּיֹוִפי ִלְמקֹומֹו. ִסיָמֵני ַנֲערּות, ִנְתַעּדֵ
  
ח" ּקַ ֲחזוֹ (שמות ב, א) "ַוּיִ ֵעי ֵליּה!  ר', 'ַוּיַ   ִמיּבָ
  

ר ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ְזִביָדא ּבַ
ה ִלּקּוִחין,  ה ָלּה ַמֲעׂשֵ ָעׂשָ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ְריֹון,  ַאּפִ יָבּה ּבְ   הֹוׁשִ
  ן ּוִמְרָים ְמׁשֹוְרִרים ְלָפֶניָה, ְוַאֲהרֹ 

ֵרת א ִנים ֵאם"ֹוְמִרים: ּוַמְלֲאֵכי ׁשָ ֵמָחה ַהּבָ    .(תהלים קיג, ט) 397"ׂשְ
  

                                                           

ֵמָחה ַהְללּוָיּה  397 ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  מֹוׁשִ

  ם"רשב
. החליק כנער נתעדן הבשר

   קטן:
. שהרי עברו ויחזור מיבעי ליה

ימים רבים שלקחה שהרי כבר 
נולדו אהרן ומרים אלא שפירש 
עמרם ממנה מפני הגזירה שהיו 
משליכין הזכרים ליאור ועכשיו 
החזירה מפני מרים שנתבאה לו 
שעתיד בן לצאת ממנו שיושיע 
את ישראל כדנפקא לן (סוטה 
דף יב:) מדכתיב מרים הנביאה 

שהיא אחות  אחות אהרן בעוד
אהרן ולא אחות משה שעדיין 
לא נולד היתה היא נביאה 
שנתנבאה על משה שעתיד 

   להוולד:
. מתוך שמחה שהיה משוררין

עתיד משה רבינו לצאת מהן 
והיינו דכתיב לדעה מה יעשה לו 
מה יהיה סוף נבואתה כדאיתא 

  בסוטה (דף יג.):
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        אאאא    קכ,קכ,קכ,קכ, . 29
ָתן דּוּלָ ֶרְך ּגְ תּוב ּדֶ ן ְמָנָאן ַהּכָ ֶרְך ָחְכָמָתן ,ְלַהּלָ   .ְוָכאן ּדֶ

  
י ַאִמי,  יָעא ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיְ

ָאַמר  יּדְ   : ַאִמי ַרּבִ
יָבה  יׁשִ ְך ַאַחר ָחְכָמה,  -ּבִ   ַהּלֵ
ה  ְמִסיּבָ ךְ  -ּבִ    ַאַחר ִזְקָנה. ַהּלֵ

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ

ָחְכָמה,  ִמְפִליג ּבְ   ְוהּוא ּדְ
ִזְקָנה.  ִמְפִליג ּבְ   ְוהּוא ּדְ

 
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

נֹות" קּולֹות ְצָלְפָחד ּבְ    ,ָהיוּ  ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ְהֶייָנה"" :ׁשֶ ן ַאַחת ֲהָוָיה )במדבר לו, יא( 398ַוּתִ    ".ְלכּוּלָ
  

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה בַר ָאַמר    : ׁשְ
ָבִטים,  ְ א ְלָכל ַהׁשּ ׂשֵ רּו ְלִהּנָ נֹות ְצָלְפָחד הּוּתְ   ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵעיֵניֶהם ַלּטֹוב"ׁשֶ ְהֶייָנה ּבְ ים ּתִ     ,)במדבר לו, ו( 399"ְלָנׁשִ
ים  א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ַחת ַאךְ "ֶאּלָ ּפַ ה ְלִמׁשְ ְהֶייָנה ֲאִביֶהם ַמּטֵ ים ּתִ    ?)בר לו, ובמד("ְלָנׁשִ

א ֶלָהגּון ָלֶהן,  אּו ֶאּלָ ׂשְ ּלא ִיּנָ תּוב, ׁשֶ יָאן ַהּכָ ִ   ֵעָצה טֹוָבה ִהׂשּ
  

ה:    מֹוִתיב ַרּבָ
  . ִסיַני ַהר ַעל ָהעֹוְמִדים ְלאֹוָתן - (ויקרא כב, ג) 400"ֲאֵליֶהם רֱאמֹ ""
ִאים ּדֹורֹות ֵאּלוּ  - "ֵתיֶכםרֹ ְלדֹ "   . ַהּבָ

ה, ָאבֹות ֶנֱאַמר ִאם ִנים ַמרֶנֱא  ָלּמָ    ?ּבָ
ִנים ֶנֱאַמר ְוִאם ה, ּבָ   ? ָאבֹות ֶנֱאַמר ָלּמָ

ֵני ׁש  ִמּפְ ּיֵ ָאבֹות ׁשֶ ֵאין ַמה ּבָ ֶ ִנים ׁשּ ּבָ ִנים ְוֵיׁש , ּבַ ּבָ ֵאין ַמה ּבַ ֶ ָאבֹות ׁשּ   . ּבָ

ָאבֹות ת ְוָכל" :אֹוֵמר הּוא ּבָ תיֹ  ּבַ    ,)במדבר לו, ח( 401"ַנֲחָלה ֶרׁשֶ
ה ִנים ִנְצַטּווּ  ִמְצֹות וַהְרּבֵ ּלא ּבָ   , ָאבֹות ִנְצַטּווּ  ׁשֶ

ֵני ָהא ׁש  ִמּפְ ּיֵ ָאבֹות ׁשֶ ֵאין ּבָ ִנים ׁשֶ ּבָ   , ּבַ
ִנים ְוֵיׁש  ּבָ ֵאין ַמה ּבַ ֶ ָאבֹות ׁשּ    ,ּבָ

ִנים לֹוַמר הּוְצַרךְ , ָאבֹות לֹוַמר הּוְצַרךְ     .ּבָ
ָאבֹותָקָתֵני ִמיַהת:  ת ְוָכל" :אֹוֵמר הּוא ּבָ תיֹ  ּבַ   ! "ַנֲחָלה ֶרׁשֶ

  
  הּוא מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה: 

נֹות ְצָלְפָחד.    ְלַבר ִמּבְ
  
  

                                                           

נֹות 398 ה ְוֹנָעה ּבְ ְהֶייָנה ַמְחָלה ִתְרָצה ְוָחְגָלה ּוִמְלּכָ ים ַותִּ   ְצָלְפָחד ִלְבֵני דֵֹדיֶהן ְלָנׁשִ
ה  399 ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ים ה'ֶזה ַהּדָ ְהֶייָנה ְלָנׁשִ ה ֲאִביֶהם תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ים ַאְך ְלִמׁשְ ְהֶייָנה ְלָנׁשִ ֵעיֵניֶהם תִּ   ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלּטֹוב ּבְ
ר ִיְקַרב ִמכָּ  400 ל ִאיׁש ֲאׁשֶ פֶ ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּכָ ָרֵאל ַליהָוה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ יׁשּו ְבֵני ִיׂשְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ָפַני ֲאִני ל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהּקֳ   'הׁש ַהִהוא ִמּלְ
401  ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ   ה ְלַמַען ִייְרׁשּו ּבְ

  ם"רשב
דולתן . כשנישאו בנות צלפחד מנאן הכתוב דרך גלהלן

דכתיב ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה ונועה בנות 
צלפחד לבני דודיהן לנשים ומסתבר דכך נולדו כדכתיב 
לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה 

   (בראשית כט):
. כשעמדו לפני משה דרך חכמתם כסדר שהן וכאן

חכמות זו יותר מזו הקדימן הכתוב מחלה נועה חגלה 
סברא אמרי' הכי דלא ליקשו קראי מלכה ותרצה ומ

  אהדדי:
. בין לדין בין לשאר ישיבות של תורה משיבין בישיבה

את החכם למעלה מן הזקן וכדמפרש לקמיה שהחכם 
מופלג מכל חביריו בחכמה שחכם הוא מאד אבל בשביל 
שהוא חכם מעט מן הזקן אין מכבדין אותו יותר מן 

ילף דגבי הזקן שהוא חכם קצת ומבנות צלפחד איכא למ
   שאילת הדין מקדים הכתוב חכמה תחלה:

   . של משתה וה''ה לנישואין:במסיבה
. החכם בחכמה אז הלך אחר החכמה ולא והוא דמפליג

   אחר זקנה:
. שזקן מאד אז חולקין לו כבוד והוא דמפליג בזקנה

בבית המשתה יותר מן החכם ואע''ג דמופלג ההוא חכם 
אם אינו מופלג בחכמה וכגון שהזקן חכם קצת אבל 

בזקנה החכם שהוא מופלג קודם לכבדו שמעינן מהכא 
דחכם מופלג וזקן מופלג שאינו חכם כל כך כבחור 
בישיבה הלך אחר חכמה להושיב החכם בראש ולדבר 
תחלה במסיבה הלך אחר זקנה והיכא דחכם הוי מופלג 
בחכמה והזקן אינו מופלג בזקנה בכ''מ הלך אחר חכמה 

כא דהזקן הוי מופלג בזקנה והחכם אפילו במסיבה והי
אינו מופלג בחכמה בכל מקום הלך אחר זקנה ואפילו 
בישיבה הואיל והזקן חכם קצת אע''פ שהבחור חכם 
יותר ממנו והיכא דלא מופלג לא האי בחכמה ולא האי 
בזקנה נראה בעיני דבכל מקום הלך אחר זקנה מדאמר 
 רב אשי והוא דמופלג בחכמה והוא דמופלג בזקנה

דהיכא דהוו תרוייהו מופלגין הולכים בישיבה אחר 
החכם ובמסיבה אחר הזקן מכלל דהיכא דלא הוו 
תרוייהו מופלגין לא האי ולא האי הולכין בכל מקום 
אחר אחד מהן ומדלא פירש איכא למימר דמסתמא 
הולכין אחר הזקן דבשביל שהבחור חכם קצת יותר 

בוש בכך ממנו אין לנו לבייש את הזקן והחכם אינו 
מאחר שזקן ממנו יודע הוא שבשביל זקנתו חולקין לו 

   כבוד:
. ולכך פעמים שהקדים זו לזו ופעמים שקולות היו

איפכא כדדרשינן נמי ה) (מגילה דף יב) הוא אהרן ומשה 
הוא משה ואהרן מלמד ששקולין היו ולא תסייעיה לר' 

   אמי:
. מיותר הוא דמצי למכתב בנות צלפחד לגבי ותהיינה

   ודיהן לנשים:ד
   . אע''פ ששאר בת יורשת נחלה נאסרה:הותרו

   . ואינה מצות עשה:עצה טובה
. כל איש אשר יקרב מכל אמור אליהם לדורותיכם

זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לה' 
   וטומאתו עליו:

. היינו לאותן העומדין על הר סיני נשנה אמור אליהם
האמורות בתורה  פסוק זה ומכאן תלמוד לשאר מצות

   סתם שנאמרו בין לאבות בין לדורות הבאין:
. ליוצאי מצרים נאמר כדמפרש לקמיה אבל וכל בת וגו'

   לדורות הבאין ליכא איסור הסבת נחלה:
. מצות התלויות בארץ תרומה ומעשר חלה נצטוו בנים

   ערלה ורבעי לקט שכחה ופיאה וכן הרבה:
. שאם נכתב הוצרך לומר לאבות והוצרך לומר לבנים

סתם ולא פירש לא אבות ולא בנים הוה אוקימנא ליה 
באבות מדלא כתב כי תבואו כדכתב בשאר מצות 
האמורות לבנים אי נמי הוי ילפינן או בגזירה שוה או 
בבנין אב או בקל וחומר מאח' ממצות המפורשות 
לבנים או לאבות והוי אוקימנא ליה באחת מהן להכי 

ילף מהכא לכל מצות כתיבי תרוייהו ומהשתא נ
הסתומות שנוהגות בין בבנים בין באבות עד שיפרט לך 
הכתוב כי תבואו או יכתוב לך זה הדבר להעמידו בדור 

   הזה כדלקמן:
. דהאי וכל בת יורשת נחלה לאו לבר מבנות צלפחד

אבנות צלפחד קאי דהא גלי להו קרא לטוב בעיניהם 
  תהיינה לנשים:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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  ָאַמר ָמר: 

ָאבֹות" ת ְוָכל" אֹוֵמר הּוא ּבָ תיֹ  ּבַ   . ")במדבר לו, ח( 402"ַנֲחָלה ֶרׁשֶ
  
ָאבֹות"    ,ִאין – "ּבָ

ִנים  ּבָ    !לֹא? -ּבַ
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָברהַ  ֶזה"ָאַמר ְקָרא:  דֹור ֶזה.  - )במדבר לו, ו( 403"ּדָ א ּבְ ָבר ֶזה לֹא ְיֵהא נֹוֵהג ֶאּלָ   ּדָ
  

הָאַמר ֵליּה  י ַרבלְ  זּוִטי ַרּבָ   : ַאׁשִ
ה,  א ֵמַעּתָ ָבר ֶזה"ֶאּלָ דֹור ֶזה?  (ויקרא יז, ב) 404"ַהּדָ א ּבְ לֹא ְיֵהא נֹוֵהג ֶאּלָ חּוֵטי חּוץ ָהִכי ַנִמי ּדְ ׁשְ   ּדְ

  
אֵני ָהָתם,    ׁשָ

כְ    .)ויקרא יז, ז( 405"ָתםרוֹ ְלדוֹ "ִתיב: ּדִ
 

ָבר ֶזה"   קכ,ב דֹור ֶזה?  (במדבר ל, ב) 406"ַהּדָ א ּבְ ּטֹות, ָהִכי ַנִמי לֹא ְיֵהא נֹוֵהג ֶאלָּ י ַהּמַ ָראׁשֵ   ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ֵמָהָתם.  (ויקרא יז, ב) "ֶזה" (במדבר ל, ב) "ֶזה"ַההּוא ָיֵליף 

  
  ָהָתם!ֵמ  "ֶזה" "ֶזה"ַהאי ַנִמי ֵליֵליף 

  
   !ַהאי ַמאי?

ָוה,  ָלָמא ָהָתם ִאיְצְטִריְך ִלְגֵזָרה ׁשָ ׁשְ   ּבִ
ְלדֹורֹות הּוא!  יּה, ַוֲאָנא ָיַדְעָנא ּדְ ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ   ָהָכא ְלַמאי ִאיְצְטִריְך? ִלׁשְ

  
ָוה?  ֵזָרה ׁשָ   ַמאי ּגְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

אן ֶנֱאַמר" ָבר ֶזה" ּכָ ן ְוֶנֱאַמר (במדבר ל, ב) "ַהּדָ ָבר ֶזה" ְלַהּלָ   , (ויקרא יז, ב) "ַהּדָ
ן ַמה ַהּלָ ָרֵאל ְוָכל ּוָבָניו ןַאֲהרֹ ּלְ אן ַאף, ִיׂשְ ָרֵאל ְוָכל ּוָבָניו ןַאֲהרֹ ּכָ   ; ִיׂשְ

אן ּוַמה י ּכָ ּטֹות ָראׁשֵ ן ַאף ַהּמַ י ְלַהּלָ ּטֹות ָראׁשֵ    ."ַהּמַ
  
  
  

                                                           

ה ְלַמַען ִיי 402 ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ָרֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוְוָכל ּבַ ֵני ִיׂשְ   ְרׁשּו ּבְ
ָבר ֲאׁשֶ  403 ה הֶזה ַהּדָ ים 'ר ִצּוָ ְהֶייָנה ְלָנׁשִ ה ֲאִביֶהם תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ים ַאְך ְלִמׁשְ ְהֶייָנה ְלָנׁשִ ֵעיֵניֶהם תִּ   ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלּטֹוב ּבְ
ה ה 404 ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ֶזה ַהּדָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָניו ְוֶאל ּכָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ   אמֹרלֵ  'ּדַ
ְהֶיה ּזֹאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתם 405 ת עֹוָלם תִּ ר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם ֻחּקַ ִעיִרם ֲאׁשֶ ְ חּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלׂשּ   ְולֹא ִיְזּבְ
ה ה 406 ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהּדָ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ   'ַוְיַדּבֵ

  ם"רשב
לא . דהאי קרא מאי משמע

   משתעי אלא באותו הדור:
. אשר צוה ה' לבנות זה הדבר

צלפחד וגו' ולא תסוב נחלה ועל 
כרחך האי זה לאו אבנות 
צלפחד קאי אלא אוכל בת 
יורשת נחלה דכתיב בתריה ולא 

   תסוב נחלה:
זה הדבר אשר צוה ה' דשחוטי 

. זה הדבר אשר צוה ה' איש חוץ
איש מבני ישראל אשר ישחט 

עז במחנה דהכי שור או כשב או 
נמי דלא הוזהרו על שחוטי חוץ 

   אלא אותו דור בלבד:
. דכתיב חוקת עולם שאני התם

  תהיה זאת להם לדורותם:
. זה הדבר דראשי המטות

דכתיב וידבר משה אל ראשי 
המטות לבני ישראל לאמר זה 
הדבר אשר צוה ה' איש כי ידור 
נדר וגו' ה''נ לא יהא נוהג דין 

ר הזה הפרת נדרים אלא בדו
   בתמיה:

. דהפרת נדרים מזה יליף זה
דשחוטי חוץ דכתיב ביה דורות 

   ה''נ דורות:
. לענין הסבת נחלה ופרכינן ה''נ

נילף זה דידיה מזה דשחוטי חוץ 
   לדורות:

. בשחוטי חוץ בשלמא התם
ובנדרים להכי כתב זה דהא 
איצטריך להך גזירה שוה 
דבעינן למימר בסמוך והלכך 

הא גזירה שוה דרשינן ליה נמי ל
דאמרן דקיימא לן אין גזירה 

   שוה למחצה:
. בהסיבת נחלה לא אבל הכא

איצטריך האי זה לשום גזירה 
שוה אחריתי דנדרשיה נמי 
למילף זה מזה דשחוטי חוץ 
לדורות ולהא גזירה שוה לחוד 
ליכא למימר דלהכי איצטריך 
למילף משחוטי חוץ לדורות 
דהא לא צריך קרא לישתוק 

דלא נכתביה כלל  קרא מיניה
ואנא ידענא דודאי הסבת נחלה 
נוהגת לדורות מידי דהוה אשאר 
מצות דעלמא דלא גרע האי לאו 
משאר לאוין שבתורה שהיו 
נוהגין לעולם אלא מדכתביה 
ש''מ למעוטי אתא דאינה נוהגת 

   אלא בדור הזה:
. דילפי' זה מאי גזירה שוה

דנדרים וזה דשחוטי חוץ 
   מהדדי:

וטי חוץ כתיב . בשחמה להלן
בהו דבר אל אהרן ואל בניו ואל 
כל בני ישראל אף בנדרים אהרן 
ובניו כאילו כתיב בהם וכל 
ישראל כדמפרש לקמן למאי 

   הלכתא:
. מה כאן ראשי המטות אף להלן

בשחוטי חוץ ראשי המטות 
  ובסמוך מפרש לה:
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  ָאַמר ָמר: 

ן "ַמה ַהּלָ ָרֵאל ְוָכל ּוָבָניו ןַאֲהרֹ ּלְ   , ִיׂשְ
אן ַאף ָרֵאל ְוָכל ּוָבָניו ןַאֲהרֹ ּכָ     . "ִיׂשְ

  
  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 

  
ר ַאָחא ַרבָאַמר    : בַיֲעקֹ  ּבַ

ֲהָפַרת ְנָד  ה ֶהְדיֹוטֹותלֹוַמר, ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ   .ִרים ּבִ
  

י"ְוָהא  ּטֹות ָראׁשֵ יּה!  (במדבר ל, ב) 407"ַהּמַ ִתיב ּבֵ   ּכְ
  

ְדָאַמר  א ַרבּכְ יָאַמר  ִחְסּדָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָיִחיד מּוְמֶחה,    ּבְ

ָיִחיד מּוְמֶחה.    ָהִכי ַנִמי ּבְ
  
  

אן "ּוַמה י ּכָ ּטֹות ָראׁשֵ ן ַאף, ַהּמַ י ְלַהּלָ ּטֹות" ָראׁשֵ   . ַהּמַ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
  

ת ַרבָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ
ׁש. ֶהְקּדֵ ֵאָלה ּבְ ׁש ׁשְ ּיֵ   לֹוַמר, ׁשֶ

  
א ּמַ ית ׁשַ ׁש', ּוְלּבֵ ֶהְקּדֵ ֵאָלה ּבְ ָאְמִרי: 'ֵאין ׁשְ   י ּדְ

ְתַנן:   ּדִ
אי" ּמַ ית ׁשַ ׁש : אֹוְמִרים ּבֵ ׁש  ָטעּות ֶהְקּדֵ   , ֶהְקּדֵ
לוּ  ׁש  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ    .(נזיר ל:) "ֶהְקּדֵ

  ַמאי ָעְבִדי ֵליּה?  (ויקרא יז, ב) "ֶזה"וְ  (במדבר ל, ב) "ֶזה"ַהאי 
  
ָבר ֶזה" ֵעי ֵליּה,  - יז, ב)(ויקרא  "ַהּדָ חּוֵטי חּוץ ִמיּבָ   ׁשְ

ֹוֵחט ַעל  יב הּוא ַהׁשּ יב ְוֵאינוֹ , ַחּיָ    ַהּמֹוֵלק. ַעל ַחּיָ
ָבר ֶזה" ֵעי ֵליּה,  - (במדבר ל, ב) "ַהּדָ ּטֹות ִמיּבָ י ַהּמַ ָראׁשֵ   ּדְ

יר ְלָחָכם ַעל ְוֵאין ַמּתִ יר. ּבַ ַעל ַמּתִ    ֵמֵפר. ָחָכם ְוֵאין ֵמֵפר ּבַ
  

ָוה, ּוְלּבֵ  ֵזָרה ׁשָ ֵלית ְלהּו ּגְ אי ּדְ ּמַ   ית ׁשַ
ה ֶהְדיֹוטֹות ְמָנא ְלהּו?  לֹׁשָ ׁשְ   ֲהָפַרת ְנָדִרים ּבִ

  
ַתְנָיא:    ָנְפָקא ְלהּו ִמּדְ

ר"" המֹ  ַוְיַדּבֵ ֵני ֶאל' ה ֲעֵדימֹ  ֶאת ׁשֶ ָרֵאל ּבְ     ,)(ויקרא כג, מד "ִיׂשְ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת, ֶנֶאְמרוּ  "'ה י"מֹוֲעֵד    קכא,א ּבָ ית ׁשַ ֵראׁשִ   ; ֶנֶאְמָרה לֹא, ּבְ
אי ן ַעּזַ     : אֹוֵמר ּבֶ

   ."ֶנֶאְמָרה לֹא ְנָדִרים ֲהָפַרת, ֶנֶאְמרוּ  "'ה מֹוֲעֵדי"
  

י ר יֹוֵסי ַרּבִ ּה,  ָנָתן ּבַ ֵמיר ָלּה ְלָהא ַמְתִניָתא, ְולֹא ָיַדע ֵליּה ְלֵפרּוׁשָ   ּגָ
ְתֵריּה  ת ַרבֲאַזל ּבַ ׁשֶ ֵחיּה, לִ  ׁשֵ ּכְ ָעא, ְולֹא ַאׁשְ   ְנַהְרּדְ

ֵחיּה.  ּכְ ְתֵריּה ִלְמחֹוָזא ַאׁשְ   ֲאַזל ּבַ
ת, ֶנֶאְמרוּ  "'ה מֹוֲעֵדי""ָאַמר ֵליּה: ַמאי  ּבָ ית ׁשַ ֵראׁשִ   ? "ֶנֶאְמָרה לֹא, ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ין,  - "'ה "מֹוֲעֵדי" ית ּדִ   ְצִריִכין ִקיּדּוׁש ּבֵ
                                                           

ה ֶאל ָר  407 ר מֹׁשֶ ה הַוְיַדּבֵ ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהּדָ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ   'אׁשֵ

  ם"רשב
   . בעינן גבי נדרים אהרן ובניו וכל ישראל:למאי הלכתא

. דכתיב לא יחל דברו הוא פרת נדרים בשלשה הדיוטותלומר שה
אינו מיחל אבל אחרים מתירין לו כגון שלשה דהוו בית דין 
כדאמרינן בסנהדרין (דף ג.) ואפי' לשמואל דאמר התם שנים שדנו 
דיניהן דין אלא שנקראו ב''ד חצוף הני מילי דיני ממונות אבל 

הני גזירה שוה כאילו למישרי איסור נדר לא סגי בפחות מג' ולהכי א
נכתב בנדרים אהרן ובניו וכל ישראל לומר לך ששקולין כל ישראל 

   להתיר נדרים ואפי' הדיוטות כאהרן ובניו:
   . דמשמע מומחין:הא ראשי המטות כתיב

   . לקמן בשמעתין:כדאמר רב חסדא
. בקי בגמרא כלומר רב מובהק והאי דכתב ראשי ה''נ ביחיד מומחה
   ן דעלמא קאמר:לשון רבים מומחי

   . צריך ראשי המטות גבי שחוטי חוץ:למאי הלכתא
. כמו שיש שאלה בנדרים דבנדרים כתיב לא יחל שיש שאלה בהקדש

דברו והוא הדין לכל הקדשות שאם שחט קדשים בחוץ ונתחייב כרת 
ואח''כ הלך אצל חכם להתיר לו הקדשו ומצא לו פתח של חרטה 

קדש טעות איגלאי מילתא ועקר את ההקדש מעיקרו ועבדיה כה
למפרע דלא הוה הקדש מעולם ופטור מכרת והוא הדין לכל דבר 
הקדוש במוצא שפתיו כגון תרומות ומעשרות דאי בעי מיתשיל 
עלייהו וחוזרי' לטיבלן כדאמרי' בנדרים בשילהי פרק הנודר מן הירק 

   (דף נט.):
 . בעולם דאפי' כשימצא לוולב''ש דאמרי אין שאלה בשום הקדש

החכם פתח של חרטה אינו יכול להתירו דאע''ג דעוקר את הנדר 
מעיקרו ועושהו נדר של טעות אפי' הכי גבי הקדש לא אמרי ב''ש הכי 
דאפי' כשנעשה ההקדש בטעות הידוע למקדיש חשבי ליה הקדש 
גמור כ''ש היכא דהוקדש בלא טעות שלא יועיל פתח החרטה שימצא 

   לו החכם להתירו:
   . תחלת הפרק הוא במסכת נזיר:רים כו'דתנן ב''ש אומ

. כדמפרש התם כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי הקדש טעות
ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן ב''ש אומרים הקדש ובית הלל 
אומרים אינו הקדש ואמרינן בגמרא מאי טעמייהו דב''ש דילפי 
תחלת הקדש מסוף הקדש מה תמורה אפי' בטעות אף הקדש אפי' 

בית הלל סברי ה''מ תמורה אבל אחותי הקדש בטעות לא בטעות ו
   מחתינן:

. וכיון דסבירא להו דהוי הקדש אפי' בטעות כ''ש הקדש טעות הקדש
דסבירא להו דכל הקדש שהוקדש בלא טעות כגון שור זה הקדש דלא 
יוכל החכם לעשותו חולין על ידי שום חרטה דחכם נמי הקדש טעות 

ע למקדיש לבית הלל אפי' שאלה אין משוי ליה והקדש שטעותו ידו
צריך שהרי הוא עצמו יודע שלא נתכוין להקדיש את זה וכיון דחשבי 
ליה בית שמאי הקדש גמור אלמא שאילת חכם אין מועיל וב''ה 

   אומרים כו' ואפילו שאלה אינו צריך:
. זה דשחוטי חוץ וזה דראשי המטות מאי האי זה מאי עבדי ליה

להו שאלה בהקדש לית להו גזירה שוה דזה זה דרשי בהו דכיון דלית 
כלל ואפי' למילף נדרים משחוטי חוץ לאהרן ולבניו ולכל בני ישראל 

   דאין גזירה שוה למחצה ולקמן בעי להו הדיוטות מנא להו:
. בחוץ חייב כרת אפילו השוחט עוף קדשים בחוץ על השחיטה

ט ואינו כדנפקא לן בתורת כהנים ובזבחים (דף קז.) מאו אשר ישח
חייב על המליקה של עוף בחוץ משמע דזה כעניין שמפורש בפרשה 
חייב כדכתיב כי ישחט ולא כי ימלוק: ה''ג בתורת כהנים ובנדרים 
בפרק נערה המאורסה על השחיטה חייב ואינו חייב על המליקה 
ולב''ה דדרשי ליה לג''ש נפקא להו מהיכא דנפקא לן בת''כ ת''ל אשר 

   יב ואין חייב על המליקה:ישחט על השחיטה חי
. בלשון מותר לך מותר לך כדכתיב לא יחל דברו הוא דלא חכם מתיר

יחל אבל אחרים מוחלין לו ולשון היתר משמע להו לרבנן האי לא 
יחל וטעם יש לדבר לפי שהחכם אינו מתיר ביום שמעו כמו בעל בלא 
טענה אלא ע''י שמוצא לו חרטה ועקר את הנדר מעיקרו הלכך לא 
שייך ביה לשון הפרה אלא לשון התרה שהתיר לו איסור ע''י הוראה 
וטענה גמורה אבל בעל מיפר לאשתו ביום שמעו בלא חרטה מגזירת 
הכתוב כמו והפר את בריתי (דברים לא) כל דבר קיום הנעקר 

   ומתבטל בלא טעם קרוי הפרה:
. שאם אמר מופר לך לא אמר כלום דהכי משמע זה ואין חכם מפר

זה הדבור כמו שכתוב בפרשה מעכב לזה לשון התרה ולזה הדבר 
לשון הפרה והכי אמרי' בהדיא בפרק נערה המאורסה (נדרים דף עז:) 
א''ר יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר 
כלום דתניא זה הדבר חכם מתיר ואין בעל מתיר שיכול כו' ותניא 

יפר שיכול כו' ולב''ה נפקא להו אידך זה הדבר בעל מיפר ואין חכם מ
מסברא כדפרישית לעיל דבחכם שייך לומר לשון היתר ובבעל לשון 

   הפרה:
. היינו התרת חכם דבעינן ב''ד ג' הדיוטות או יחיד הפרת נדרים בג'

מומחה דה''ל כב''ד אבל הפרה ממש סגי בבעל לחודיה ואפי' הדיוט 
דשאלה צריכה ב''ד והיינו דאמרינן בשילהי מסכת שבת (דף קנז.) 

הפרה אינה צריכה ב''ד והפרה לדורות נפקא להו לב''ש מידי דהוה 
אשאר מצות דהאי זה כיון דאיכא למידרשיה למעוטי הפרת חכם 

  והתרת בעל לא ממעטינן נמי דורות:
   . כוליה מפרש לקמיה:מועדי ה' נאמרו

. שהיו מקדשין את החדש על פי הראייה מועדי ה' צריכין קידוש
וך כך מתקדש מועד בזמנו שלפי עיבור השנה ועיבור החדשים ומת

המועדים מתעכבין אבל המועדים עצמן לא היו מקדשין כי אם 
החדשים כדתנן בר''ה (דף כד.) לגבי קידוש החדש שאב בית דין 
אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש שנאמר אשר 

קודש נפקא לן תקראו אותם קרי ביה אתם ותרי זימני מקודש מ
מדכתיב מקראי קדש שהיו מקדשין את החדש על פי הראייה וזהו 

   תיקון המועדות וקדושתן:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ת" ּבָ ית" ׁשַ ֵראׁשִ ין. ֵא  - ּבְ ית ּדִ   יָנּה ְצִריָכה ִקיּדּוׁש ּבֵ
  

ְך ָאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
מֹוֲעדֹות,  ין ּכְ ית ּדִ ֵעי ִקיּדּוׁש ּבֵ יּבָ י מֹוֲעדֹות, ּתִ ּבֵ   הֹוִאיל ּוְכִתיִבי ּגַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ? "ֶנֶאְמָרה לֹא ְנָדִרים ֲהָפַרת, ֶנֶאְמרוּ  "'ה מֹוֲעֵדי""ַמאי 
  
  ְצִריִכין מּוְמִחין,  - "מֹוֲעֵדי ה'"

  ֵאיָנּה ְצִריָכה מּוְמִחין.  -ֲהָפַרת ְנָדִרים 
  

י"ְוָהא  ּטֹות ָראׁשֵ ִתיב!  (במדבר ל, ב) "ַהּמַ   ּכְ
  

א ַרבָאַמר  יָאַמר  ִחְסּדָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָיִחיד מּוְמֶחה.   ּבְ

  
  

  רשב"ם
שבת בראשית אינה צריכה 

. כעין שמקדשין קידוש
המועדות על ידי קידוש ראשי 
חדשים אין מקדשין אחד בשבת 
להיות שביעי שלו שבת אלא 
לעולם יום שביעי שבת הוא בלא 

ין ונפקא ליה קידוש בית ד
מדכתיב מועדי ה' יתירא דמצי 
למיכתב אלה אשר תקראו 
אותם מקראי קדש שבת 
בראשית קרי לשבת משום דכל 
מועדות נמי כתיב בהו שבת 
שבתון הלכך קרי ליה שבת 
בראשית שמקודשת ובאה 
מששת ימי בראשית דבשבת 
ראשונה כתיב בו בויכולו ויקדש 

  אותו:
. בפרשת שור או גבי מועדות

   ב (ויקרא כב):כש
. ולא מועדי ה' צריכין מומחין

מקדשי בג' הדיוטות כהפרת 
נדרים ולא ביחיד מומחה 
כהפרת נדרים אלא בשלשה 
מומחין כדילפינן בראש השנה 
אין לך מומחה בישראל יותר 
ממשה רבינו וקאמר ליה 
רחמנא עד דאיכא אהרן בהדך 
דכתיב ויאמר ה' אל משה ואל 

ככם  אהרן וגו' החדש הזה לכם
מומחין ואין בית דין שקול 

  ומוסיפין עליהם עוד אחד:
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        בבבב- - - - אאאא    קכא,קכא,קכא,קכא, . 32
ַנן ָהָתם:    ּתְ

ְמִליֵאל ָאַמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ָרֵאל טֹוִבים ָיִמים ָהיוּ  לֹא ה ְלִיׂשְ ָ ֲחִמׁשּ ר ּכַ ָאב ָעׂשָ ּפּוִרים ּוְכיֹום ּבְ   , ַהּכִ

ֶהן ּבָ נֹות ׁשֶ ַלִים ּבְ ְכֵלי יֹוְצאֹות ְירּוׁשָ אּוִלין ָלָבן ּבִ   , ׁשְ
ּלא יׁש  ׁשֶ ֵאין ִמי ֶאת ְלַבּיֵ   . (תענית כו:) לֹו" ׁשֶ

  
ָלָמא  ׁשְ ּפּוִרים"ּבִ    ,ְמִחיָלהִליָחה וּ יֹום ְס   - "יֹום ַהּכִ

נּו ּבֹו לּוחֹות ַאֲחרֹונֹות,  ּתְ ּנִ   יֹום ׁשֶ
א  ָאב"ֶאּלָ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ   ַמאי ִהיא?  - "ֲחִמׁשּ

  
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ

ָבִטים ָלבֹ  רּו ׁשְ הּוּתְ ֶזה. יֹום ׁשֶ   א ֶזה ּבָ
  

רּוׁש?    ַמאי ּדְ
  
ָבר ֶזה" ָבר - ח)-(במדבר לו, ו 408"ַהּדָ דֹור ֶזה.  ּדָ א ּבְ   ֶזה לֹא ְיֵהא נֹוֵהג ֶאּלָ
  

ה ר ַרּבָ ר ּבַ יָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ְנָיִמן ָלבֹ  ֶבט ּבִ ר ׁשֵ הּוּתַ ָהל, יֹום ׁשֶ ּקָ   א ּבַ

ְכִתיב:  ָרֵאל ְוִאיׁש "ּדִ ע ִיׂשְ ּבַ ה ִנׁשְ ְצּפָ ּמִ    ר:ֵלאמֹ  ּבַ
ּנוּ  ִאיׁש  ן לֹא ִמּמֶ ּתוֹ  ִיּתֵ הְלִא  ְלִבְנָיִמן ּבִ ָ   .(שופטים כא, א) "ׁשּ

  
רּוׁש?    ַמאי ּדְ

  
ּנּו" ֵנינּו.  - "ִמּמֶ   ְולֹא ִמּבָ

  
יִמי ַרב ר ּדִ   : ַנְחָמן ַרבָאַמר  יֹוֵסף ּבַ

ר.  לּו ּבֹו ֵמֵתי ִמְדּבָ ּכָ   יֹום ׁשֶ
  

ָאַמר ָמר:    ּדְ
יּבּור ִעם מֹ    קכא,ב ר ^לֹא ָהָיה ּדִ לּו ֵמֵתי ִמְדּבָ ּלא ּכָ ה, ַעד ׁשֶ   ׁשֶ

ֱא  ּנֶ ר ַוְיִהי"ַמר: ׁשֶ ּמוּ  ַכֲאׁשֶ ל תַּ י ּכָ ְלָחָמה ַאְנׁשֵ ֶרב ָלמּות ַהּמִ    ,)טז, ב דברים( "ָהָעם ִמּקֶ
ר"ּוְסִמיְך ֵליּה:  יּבּור. - )יז, ב דברים( "ֵלאמר ֵאַלי' ה ַוְיַדּבֵ             ֵאַלי ָהָיה ַהּדִ

        

א   ָאַמר:  עּוּלָ
ָסאוֹ  ְרּדְ ן ֵאָלה ּפַ ַע ּבֶ ל ּבֹו הֹוׁשֵ יּטֵ ּבִ ָרִכים, יֹום ׁשֶ יב ָיָרְבָעם ַעל ַהּדְ הֹוׁשִ   ת ׁשֶ

ָרֵאל ָלֶרֶגל.  ּלא ַיֲעלּו ִיׂשְ   ׁשֶ
  

ָנה: ַרב   ָאַמר:  ַמּתָ
נּו ֲהרּוֵגי ֵביָתר ִלְקבּוָרה,  ּתְ ּנִ   יֹום ׁשֶ

  
ָאַמר  ָנה ַרבּדְ   : ַמּתָ

ַיְבֶנה "ַהּטוֹ  נּו ּבְ ּקְ נּו ֲהרּוֵגי ֵביָתר ִלְקבּוָרה ּתִ ּתְ ּנִ ִטיב". אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ   ב ְוַהּמֵ
ּלא ִהְסִריחּו.  - "ַהּטֹוב"   ׁשֶ
ִטיבוְ " נּו ִלְקבּוָרה.  - "ַהּמֵ ּתְ ּנִ   ׁשֶ
  

ה ְרַוְייהּו:  יֹוֵסף ְוַרב ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
ֲעָרָכה ְכרֹות ֵעִצים ַלּמַ ּפֹוְסִקין ּבֹו ִמּלִ   .יֹום ׁשֶ

   

                                                           

ה  וווו 408 ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ים ה'ֶזה ַהּדָ ְהֶייָנה ְלָנׁשִ ה ֲאִביֶהם תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ים ַאְך ְלִמׁשְ ְהֶייָנה ְלָנׁשִ ֵעיֵניֶהם תִּ ָרֵאל  ְולֹא ִתּסֹב ַנֲחָלה	זזזז. ִלְבנֹות ְצָלְפָחד ֵלאמֹר ַלּטֹוב ּבְ ִלְבֵני ִיׂשְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ קּו ּבְ ה ֲאבָֹתיו ִיְדּבְ ַנֲחַלת ַמּטֵ י ִאיׁש ּבְ ה ּכִ ה ֶאל ַמּטֶ ּטֶ ה ְלַמַען 	חחחח. ִמּמַ ָ ְהֶיה ְלִאׁשּ ה ָאִביָה תִּ ַחת ַמּטֵ ּפַ ׁשְ ָרֵאל ְלֶאָחד ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ּטֹות ּבְ ת ַנֲחָלה ִמּמַ ת יֶֹרׁשֶ ְוָכל ּבַ

ָר  ֵני ִיׂשְ   ֵאל ִאיׁש ַנֲחַלת ֲאבָֹתיוִייְרׁשּו ּבְ

  ם"רשב
. במס' תענית ומשום דקאמר לקמן יום תנן התם

   שהותרו שבטים כו' נקט לה:
. שאפי' מי שיש לה היתה שואלת שלא לבייש השאולין

את השואלת מחמת שאין לה כדאמרי' במסכת תענית 
   (דף לא.) בת מלך שואלת מבת כהן גדול כו':

. כדתניא בסדר עולם יום שנתנו בו לוחות האחרונות
משה עלה בששה בסיון לקבל לוחות הראשונות וירד 
בי''ז בתמוז דהיינו בסוף ארבעים יום עלה בי''ח ובקש 
רחמים בשביל עון העגל שנא' ואתנפל לפני ה' את 
ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי 

ט) ובאותה שעה נתרצה אמר ה' להשמיד אתכם (דברים 
הקב''ה לישראל ואמר לו למשה פסל לך שני לוחות 
אבנים כראשונים וירד בכ''ח באב ופסל שני לוחות 
אבנים כדכתיב ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים 
וישכם משה בבקר ועלה בכ''ט באב ועשה עוד מ' יום 
מל' באב עד י' בתשרי שנאמר ואנכי עמדתי בהר כימים 

ארבעים וגו' בי' בתשרי הוא יום הכפורים  הראשונים
נתרצה המקום בשמחה לישראל ואותו היום ירד משה 

   והלוחות בידו:
   . הכי הוה קים להו:יום שהותרו שבטים

. שהותרו הסבת נחלה שפסק אותו דור של לבא זה בזה
באי הארץ שנאסר להם הסבת נחלה והשתא מיהא אם 

הדור אכתי נשתיירו עדיין בני אדם שהיו באותו 
באיסורייהו קיימי אבל שאר בני אדם שלא היו באותו 
הדור מותרין ויש מפרשים יום שהותרו שבטים שהרי 
בט''ו באב כלו מתי מדבר כדלקמן וטעות הוא בידם 
שהרי לא לדור המדבר נאמר אלא לבאי הארץ בערבות 

   מואב בסוף המ' שנה:
אלא . כל הנך אמוראי לא פליגי יום שהותר שבט בנימן

   מר גמיר האי מרביה ומר גמיר האי מרביה:
. במדרש איכה יום שבטל בו החפר שכלו בו מתי מדבר

דאמר ר' לוי כל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא הכל 
יצאו לחפור חפרין וישנין בהן ובשחרית הכרוז יוצא 
יבדלו החיים מן המתים והיו בודקין אותן ונמצאו ט''ו 

נה וכך עשו מ' שנה יום אלף ופרוטרוט חסרין בכל ש
לשנה יום לשנה הרי מ' שנה בשנה אחרונה עשו כן בדקו 
עצמן ונמצאו שלמים אמרו שמא טעינו בחשבון וכן בי' 
בו וכן בי''א וכן בי''ב וכן בי''ג ובי''ד עד דאיתמלי 
סיהרא כיון דאיתמלי סיהרא אמרו ביטל הקב''ה אותה 

   :גזירה קשה מעלינו ועשו משתה ושמחה ויו''ט
. ולכך עשו ימי משתה ושמחה על הדיבור דאמר מר כו'
  שחזר למשה:

. פה אל פה כבתחלה אבל אם לא היה דיבור עם משה
הוצרכו לדיבור כגון במעשה דקרח שהיה אחר מעשה 
המרגלים היה מדבר על ידי מלאך או באורים ותומים 
אי נמי לא היה מדבר עמו אלא על ידי צורך מעשה 

   הצריך להם:
. דמצי למכתב ויאמר ה' אלי כדכתיב יה הדיבוראלי ה

לעיל ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב אי נמי מדסמכו 
לויהי כאשר תמו קדריש הכי ולא ממשמעותא דקרא 

   אלא מייתורא דויהי כאשר תמו דקרא יתירא הוא:
. שומרים כדתניא יום שביטל הושע בן אלה פרדסאות

לי הזהב עמד בסדר עולם כשראה הושע בן אלה שגלו עג
והעביר פרדסאות שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו 
ישראל לרגל שבכל מלכי ישראל הוא אומר וילך בדרך 
ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא את ישראל אבל 

   בהושע כתיב רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו:
   . במס' גיטין (דף נז.):הרוגי ביתר

ו לקבורה ושלא . ולכך שמחו שזכדאמר רב מתנה כו'
   הסריחו:

. שבברכת המזון תקנו באותו היום ברכת הטוב והמטיב
דמן התורה אינה אלא שלש ראשונות כדנפקא לן מהאי 
קרא וברכת את ה' אלהיך על הארץ וגו': מניסן ועד ט''ו 
באב היו כורתים עצים לצורך המערכה לכל השנה מכאן 

עשן  ואילך תשש כח החמה ויש בעצים לחלוחית ומעלין
וגם יגדל תולעת וכדאמרינן במדרש איכה רבי יעקב בר 
אחא בשם רבי יוסי אומר שבו כלה זמן קציצה למזבח 
שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול למזבח וכל עץ שהוא 
נקצץ אינו עושה מאכולת ואותו יום שפסקו היו שמחים 

  לפי שבאותו יום היו משלימין מצוה גדולה כזאת:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ְנָיא ּתַ    409ּדְ
דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ   : אֹוֵמר ַרּבִ

יוָ  יַע  ןּכֵ ִהּגִ ה ׁשֶ ָ ר ֲחִמׁשּ ָאב ָעׂשָ ׁש  ּבְ ׁשַ ל ָחּה כֹּ  תָּ ה ׁשֶ   , ַחּמָ
ֲעָרָכה" ֵעִצים ּכֹוְרִתין ְוָהיוּ    . ַלּמַ

  

ה ַרבָאַמר  ֶ   : ְמַנׁשּ
ל',  ַבר ַמּגָ   ְוָקרּו ֵליּה 'יֹום ּתְ

אן ְוֵאיָלְך,  מֹוִסיף   ִמּכָ   יֹוִסיף,  –ּדְ
ֵאינֹו מֹוִסיף    ָיִסיף.  -ׁשֶ

  
  ף'? ַמאי 'ָיִסי

  
ֵני     :יֹוֵסף ַרבּתָ

ֵריּה  ְקּבְ יּה  "תִּ    ".ִאּמֵ
  
  

                                                           

 גירסת מסורת הש"ס 409

  ם"רשב
שנשברו . יום תבר מגל

הקרדומות שאין צורך עוד בהן 
   לחטוב עצים:

. מן מט''ו באב ואילך דמוסיף
הלילה על היום לשנות יוסיף 
ימים כדכתיב כי הוא חייך 
(דברים ל) וכתיב (משלי ג) כי 
אורך ימים ושנות חיים [ושלום] 
יוסיפו לך שמתוך שהלילות 
מאריכין והימים מתקצרין 
צריך לעסוק בלימודו גם בלילה 

   ודלא מוסיף יסיף:
מאי יסיף תני רב יוסף תקבריה 

. שימות בחצי ימיו כמו אימיה
(אסתר ט) וזכרם לא יסוף 
מזרעם לשון כליה ולא גרסי' 
יאסף דא''כ מאי קבעי תלמודא 
הא מילתא דפשיטא היא 
דיאסף לשון מיתה כדכתיב 
(במדבר כ) יאסף אהרן אל 

  עמיו:
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            בבבב    קכא,קכא,קכא,קכא, . 33
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְבָעה לוּ  "ׁשִ ל ֶאת ִקּפְ   , ּכּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ּכָ
ַלח    ָאָדם, ָרָאה - ְמתּוׁשֶ

ם ַלח ָרָאה - ׁשֵ   , ְמתּוׁשֶ
ם ֶאת ָרָאה - בַיֲעקֹ   , ׁשֵ

  , ַיֲעקב ֶאת ָרָאה - ַעְמָרם
ה ִ  ֲאִחּיָ   , ַעְמָרם ֶאת ָרָאה - ילֹוִניַהׁשּ
הוּ  ה ֶאת ָרָאה - ֵאִלּיָ ילֹוִני ֲאִחּיָ ִ ים" ַוֲעַדִיין, ַהׁשּ   . ַקּיָ

  
ילֹוִני ָרָאה ֶאת ַעְמָרם? ִ ה ַהׁשּ    !ַוֲאִחּיָ

ִתיב:    ִאיׁש, ֵמֶהם נֹוַתר ְולֹא" ְוָהא ּכְ
י ֵלב ִאם ּכִ ן כָּ ה ּבֶ ַע  ְיֻפּנֶ ן ִויהֹוׁשֻ    !ה)(במדבר כו, ס 410"נּון ּבִ

  

  : ַהְמנּוָנא ַרבָאַמר 
ל ֵלִוי,  ְבטֹו ׁשֶ ֵזָרה ַעל ׁשִ   לֹא ִנְגְזָרה ּגְ

ְכִתיב: ר" ּדִ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ לוּ  ַהּזֶ    ִפְגֵריֶכם, ִיּפְ
ֻקֵדיֶכם ְוָכל ְרֶכם ְלָכל ּפְ ן ִמְסּפַ ִרים ִמּבֶ ָנה ֶעׂשְ   , (במדבר יד, כט) 411"ָוָמְעָלה ׁשָ

ִרים ן ֶעׂשְ קּוָדיו ִמּבֶ ּפְ   , ִמי ׁשֶ
ים.  לֹׁשִ ן ׁשְ קּוָדיו ִמּבֶ ּפְ ל ֵלִוי ׁשֶ ְבטֹו ׁשֶ   ָיָצא ׁשִ

  
ָבִטים לֹא ָעֵייל? ָאר ׁשְ ְ    !ּוִמׁשּ

  ְוָהַתְנָיא: 
ן "ָיִאיר ה ּבֶ ֶ ן ּוָמִכיר ְמַנׁשּ ה ּבֶ ֶ יֵמי נֹוְלדוּ  ְמַנׁשּ   , בַיֲעקֹ ּבִ

ְכְנסוּ  ַעד ֵמתוּ  ְולֹא ּנִ ָרֵאל ׁשֶ   , ָלָאֶרץ ִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ י ֵמֶהם ּכוּ ַויַּ " :ׁשֶ ים ָהַעי ַאְנׁשֵ לֹׁשִ ׁשְ ה ּכִ ָ ׁשּ 412"ִאיׁש  ְוׁשִ
   ,(יהושע ז, ה)    

  

  ְוַתְנָיא: 
ים" לֹׁשִ ה ׁשְ ָ ׁשּ ׁש, ְוׁשִ    ַמּמָ

ְבֵרי י ְיהּוָדה ּדִ   . ַרּבִ
י ְנֶחְמָיה לוֹ  ָאַמר   : ַרּבִ

ים' ֶנֱאַמר ְוִכי לֹׁשִ ה ׁשְ ָ ׁשּ    !?'ְוׁשִ

א ֶנֱאַמר לֹא ַוֲהלֹא לֹׁשִ " ֶאּלָ ׁשְ ה יםּכִ ָ ׁשּ   ! ""ְוׁשִ
  

ל ַסְנֶהְדִרין.  ּה ׁשֶ רּוּבָ קּול ּכְ ָ ׁשּ ה, ׁשֶ ֶ ן ְמַנׁשּ א ֶזה ָיִאיר ּבֶ   ֶאּלָ
  

א, ָאַמר  ר ַאָחא ַרבֶאּלָ   : בַיֲעקֹ  ּבַ
ים. ִ ׁשּ ן ׁשִ ִרים ְולֹא ַעל ָיֵתר ִמּבֶ ן ֶעׂשְ חֹות ִמּבֶ ֵזיָרה לֹא ַעל ּפָ   לֹא ִנְגְזָרה ּגְ

  
ן ֶע  חֹות ִמּבֶ ְכִתיב:לֹא ַעל ּפָ ִרים ּדִ ן" ׂשְ ִרים ִמּבֶ ָנה ֶעׂשְ    ,)כטד, י(במדבר     "ָוָמְעָלה ׁשָ

ַמר ים, ּגָ ִ ׁשּ ן ׁשִ 413""ָוַמְעָלה ""ָוָמְעָלה ְולֹא ַעל ָיֵתר ִמּבֶ
  ֵמֲעָרִכין.  (ויקרא כז, ז)    

ִרים,  ן ֶעׂשְ ָפחֹות ִמּבֶ ים ּכְ ִ ׁשּ ן ׁשִ ן ָיֵתר ִמּבֶ ַהּלָ   ַמה ּלְ
ן ׁשִ  אן ָיֵתר ִמּבֶ ִרים. ַאף ּכָ ן ֶעׂשְ ָפחֹות ִמּבֶ ים ּכְ ִ   ׁשּ

  
  

                                                           

י ָאַמר ה 410 ן נּון 'ּכִ ַע ּבִ ה ִויהֹוׁשֻ ן ְיֻפּנֶ ֵלב ּבֶ י ִאם ּכָ ר ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ּכִ ְדּבָ ּמִ   ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ּבַ
ְרֶכם ִמבֶּ  411 ֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסּפַ לּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ּפְ ה ִיּפְ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ ר ֲהִלינֶֹתם ָעָליּבַ ָנה ָוָמְעָלה ֲאׁשֶ ִרים ׁשָ   ן ֶעׂשְ
ּכּום בַּ  412 ָבִרים ַוּיַ ְ ַער ַעד ַהׁשּ ַ פּום ִלְפֵני ַהׁשּ ְרּדְ ה ִאיׁש ַוּיִ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לֹׁשִ ׁשְ י ָהַעי ּכִ ּכּו ֵמֶהם ַאְנׁשֵ ס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִיםַוּיַ ּמַ   ּמֹוָרד ַוּיִ
נָ  413 ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ ָקִליםְוִאם ִמּבֶ ָרה ׁשְ ֵקָבה ֲעׂשָ ֶקל ְוַלּנְ ר ׁשָ ה ָעׂשָ ָ ָך ֲחִמׁשּ   ה ָוַמְעָלה ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרּכְ

  ם"רשב
דר עולם (ספ''א) . ברייתא היא בסת''ר שבעה כו'

ומשום דמיירי בכלב ויהושע לקמיה נקט ליה אי נמי 
משום דאיירי לעיל דמוסיף יסיף ובא להודיענו שאלו 

   שבעה מתוך שצדיקים היו ועסקו בתורה חיו כל כך:
. סיבבוהו והקיפוהו שנתקפל קפלו את כל העולם

העולם ביניהם וכל אלו השבעה שמשו זה את זה 
סדר עולם נמצאת אומר שימש כדקתני לעיל מינה ב

יעקב את שם כ' שנה שימש שם את מתושלח צ''ח 
שנה שימש מתושלח את אדם הראשון רמ''ג שנה 
ומחשבון שנות הדורות הכתובין בפרשה דור אחר 
דור יש ללמוד כל זה מתושלח לא מת עד תיכף למבול 
כדאמר בחלק (סנהדרין דף קח:) ויהי לשבעת הימים 

שבעה ימי אבלו של מתושלח  ומי המבול היו אלו
הצדיק וכבר היה שם בן צ''ח שנה כדכתיב שם בן 
מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול 
ולמך נמי ראה את אדם ואת שם אלא צדיקים 
גמורים קחשיב כמו ששימשו זה את זה כדפרישית 
לעיל והאי תנא לא ס''ל חנוך זה מטטרון דהוה ליה 

העולם דהאי תנא דסדר למימר שנים קפלו את כל 
עולם הוא וס''ל דהאי ואיננו כי לקח אותו אלהים 
היינו שמת בחצי ימיו וכדקתני התם חנוך קבר את 
אדם ואת שם וחיה אחריו נ''ז שנה מתושלח הוציא 

   שנותיו עד המבול:
. סברא הוא שהרי קהת אביו עמרם ראה את יעקב

מיורדי מצרים היה כדכתיב ובני לוי גרשון וקהת 
(בראשית מו) ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה 
שנה ובאותן י''ז שנה נולד עמרם לקהת שהרי בנו 

   הראשון היה כדכתיב ובני קהת עמרם ויצהר:
אחיה השילוני ראה את עמרם ואליהו ראה את 

. גמרא והאי תנא לא סבירא ליה אליהו זה אחיה
פנחס דאם איתא לימא משה ראה עמרם ופנחס ראה 

   יין הוא קיים ולא איצטריך ליה אחיה כלל:משה ועד
. ואחיה השילוני נתנבא והא כתיב ולא נותר מהם

בימי ירבעם ואם איתא דראה את עמרם במצרים 
היאך יצא ממדבר ובא לו לארץ והלא כל ימי יעקב 
במצרים י''ז שנה ועמרם ראה את יעקב יום אחד לכל 

יה הפחות ושני חיי עמרם קל''ז שנה הרי קנ''ד ואח
ראה את עמרם כמה פשו להו ממאתים ועשר אחר 
מות עמרם נ''ו שנה נמצא אחיה השילוני בן נ''ו שנה 
כשיצא ממצרים לכל הפחות ושמא יותר כגון שנולד 

   בחיי עמרם הרבה:
. לוי היה כדכתיב בדברי הימים (א כו) אחיה השילוני

   והלוים אחיה על אוצרות בית אלהים:
שהיו הלוים נמנין מבן  . יוםשפקודיו מבן שלשים

חדש ומעלה לפדות עליהן הבכורות כדכתיב בפרשת 
במדבר סיני מבן חדש ומעלה תפקדם ולא נהירא לי 
דא''כ הוה ליה למימר יצא שבטו של לוי שפקודיו 
מבן חדש אלא האי שלשים היינו שלשים שנה 
כדכתיב בני גרשון קהת ומררי מבן שלשים שנה 

ההוא חשבון נקט שאותו ומעלה ועד בן חמשים שנה ו
חשבון כנגד חשבון של ישראל הוא דביוצאי צבא 
קפיד רחמנא דבישראל כתיב כל יוצא צבא ובלוים 
   כתיב מבן שלשים שנה וגו' כל הבא לצבא לעבוד וגו':

. מיוצאי מצרים לארץ ומשאר שבטים לא עייל
בתמיה ואמאי דחקת לתרוצי דמשום דלוי היה אחיה 

   לכך בא לארץ:
   . גמרא:ו בימי יעקבנולד

. לא יליף מקרא אלא חד מינייהו: ולא מתו כו'
   סנהדרין היו ע''א נמצא רובן שלשים וששה:

. ונהי נמי דאחיה ישראל הוה ולא על יתר מבן ששים
הרי ראה את עמרם ה' שנים וה''ל בן ס''א בצאתו 
ממצרים: יתר על ששים בערכין אינו שוה לבן כ' שנה 

ועט יותר כדכתיב בפרשת ומעלה שהרי ערכו מ
   ערכין:

. שמועט ערכו נמי מבן כ' ומעלה ואע''ג כפחות מכ'
דאין ערך פחות מבן עשרים ויתר על בן ס' שוין זה 
לזה מיהו בהכי שוים ששניהם מועטין מערך יתר מבן 
כ' ומוחלקין מדינו של יתר מבן כ' וה''נ כי היכי 

כ' דמוחלק פחות מבן עשרים מן הגזרה של יתר מבן 
ה''ה ליתר על בן ששים ואיכא למימר נמי דלא נמנו 

  בההוא חשבון:



    """""ֵיׁש נֹוֲחִלין"ֵיׁש נֹוֲחִלין"ֵיׁש נֹוֲחִלין"ֵיׁש נֹוֲחִלין    ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח'ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח'ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח'ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח'
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָבִטים ִאיְפלּוג?  ָרֵאל ִלׁשְ   ֶאֶרץ ִיׂשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְבֵרי ִאיְפלּוג?    ְלַקְרַקף ּגַ
  

ַמע:   קכב,א א ׁשְ   ּתָ
ין 414"ִלְמָעט ַרב "ּבֵ

  . (במדבר כו, נו)    
  

  ְועֹוד 
ְנָיא:    ּתַ

ָרֵאל ץֶאֶר  "ֲעִתיָדה ק ִיׂשְ ְתַחּלֵ תִּ ה ׁשֶ לֹׁשָ ר ִלׁשְ ָבִטים ָעׂשָ    ,ׁשְ
ה ִחּלָ תְּ ּבַ ָקה לֹא ׁשֶ א ִנְתַחּלְ ֵנים ֶאּלָ ר ִלׁשְ ָבִטים ָעׂשָ    ,ׁשְ

ָקה ְולֹא א ִנְתַחּלְ ֶכֶסף ֶאּלָ    ,ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ין" :ׁשֶ         .(במדבר כו, נו)    "ִלְמָעט ַרב ּבֵ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
יהּוָדה ְסָאה ֶוה ּבִ ִליל ְסִאין ָחֵמׁש  ׁשָ ּגָ   . ּבַ

ָקה ְולֹא א ִנְתַחּלְ גֹוָרל ֶאּלָ   , ּבְ

ֱאַמר ּנֶ גֹוָרל" ַאךְ " :ׁשֶ 415ּבְ
  . (במדבר כו, נה)    

ָקה ְולֹא א ִנְתַחּלְ אּוִרים ֶאּלָ ים ּבְ   , ְותּוּמִ
ֱאַמר ּנֶ י ַעל" :ׁשֶ    ,(במדבר כו, נו)    "ַהּגֹוָרל ּפִ

יַצד ָהא    ?ּכֵ

ׁש  ֶאְלָעָזר ים אּוִרים ְמלּוּבָ ַע , ְותּוּמִ ָרֵאל ְוָכל ִויהֹוׁשֻ   , ְלָפָניו עֹוְמִדים ִיׂשְ
י ל ְוַקְלּפִ ָבִטים ׁשֶ    ,ׁשְ
י ל ְוַקְלּפִ חּוִמין ׁשֶ ִחין תְּ   , ְלָפָניו מּוּנָ

ין ְוָהָיה רּוַח  ְמַכּוֵ חּום ,עֹוֶלה ְזבּוֻלן ְואֹוֵמר ַהּקֶדׁש  ּבְ    ,ִעּמוֹ  עֹוֶלה ַעּכוֹ  תְּ
ְלּפִ  ָטַרף ּקַ ל יּבַ ָבִטים ׁשֶ ָידוֹ  ְוָעָלה ׁשְ    ,ְזבּוֻלן ּבְ
י ָטַרף ְלּפִ ּקַ ל ּבַ חּוִמין ׁשֶ ָידוֹ  ְוָעָלה תְּ חּום ּבְ   ; ַעּכוֹ  תְּ

ין ְוחֹוֵזר רּוַח  ּוְמַכּוֵ ִלי: ְואֹוֵמר ֶדׁש ַהּקֹ ּבְ ינֹוַסר ּוְתחּום ,עֹוֶלה ַנְפתָּ   . ִעּמוֹ  עֹוֶלה ּגֵ
י ָטַרף ְלּפִ ּקַ ל ּבַ ָבִטים ׁשֶ ָידוֹ  ָעָלהוְ  ׁשְ ִלי ּבְ   , ַנְפתָּ
י ָטַרף ְלּפִ ּקַ ל ּבַ חּוִמין ׁשֶ ָידוֹ  ְוָעָלה תְּ חּום ּבְ ינֹוַסר תְּ   . ּגֵ

ל ְוֵכן ֶבט ּכָ ֶבט ׁשֵ   . ְוׁשֵ
ֲחלּוָקה ְולֹא ל ּכַ ה עֹוָלם ׁשֶ ל ֲחלּוָקה ַהּזֶ א עֹוָלם ׁשֶ    ,ַהּבָ

ה ָהעֹוָלם ֵדה לוֹ  ֵיׁש  ָאָדם   :ַהּזֶ ֵד  לוֹ  ֵאין ָלָבן ׂשְ ס הׂשְ    ,ַפְרּדֵ
ֵדה ס ׂשְ ֵדה לוֹ  ֵאין ַפְרּדֵ    ,ָלָבן ׂשְ

א ָלעֹוָלם ל ְלךָ  ֵאין :ַהּבָ ֵאין ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ָהר לוֹ  ׁשֶ ֵפָלה ּבָ ְ   , ּוָבֵעֶמק ּוַבׁשּ

ֱאַמר ּנֶ ַער" :ׁשֶ ַער ֶאָחד ְראּוֵבן ׁשַ ַער ֶאָחד ְיהּוָדה ׁשַ    ,(יחזקאל מח, לא) 416"ֶאָחד ֵלִוי ׁשַ

דֹוׁש  ק הּוא רּוךְ ּבָ  ַהּקָ ַעְצמוֹ  ָלֶהן ְמַחּלֵ   , ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ   . "(יחזקאל מח, כט) 417'"ה ְנֻאם ָתםַמְחְלקֹ  ְוֵאּלֶ

ה" ָקָתֵני ִמיַהת: ִחּלָ תְּ ּבַ ָקה לֹא ׁשֶ א ִנְתַחּלְ ֵנים ֶאּלָ ר ִלׁשְ ָבִטים ָעׂשָ   ."ׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ ָבִטים ִאיְפלּוג.  :ׁשְ   ִלׁשְ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
  

                                                           

ין ַרב ִלְמָעט 414 ָחֵלק ַנֲחָלתֹו ּבֵ י ַהּגֹוָרל תֵּ   ַעל ּפִ
מֹות ַמּטֹות ֲאבָֹתם ִיְנָחלוּ  415 גֹוָרל ֵיָחֵלק ֶאת ָהָאֶרץ ִלׁשְ   ַאְך ּבְ
מ 416 ֲעֵרי ָהִעיר ַעל ׁשְ ַער ֵלִוי ֶאָחדְוׁשַ ַער ְיהּוָדה ֶאָחד ׁשַ ַער ְראּוֵבן ֶאָחד ׁשַ ה ָצפֹוָנה ׁשַ לֹוׁשָ ָעִרים ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ   ֹות ׁשִ
ה ַמְחְלקֹוָתם ְנֻאם ֲאדָֹני ה 417 ָרֵאל ְוֵאּלֶ ְבֵטי ִיׂשְ ֲחָלה ְלׁשִ ילּו ִמנַּ ּפִ ר תַּ   'זֹאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

  ם"רשב
. שנתחלקה לשנים עשר חלקים לשבטים איתפלג

שוין ואח''כ כל שבט ושבט מתחלק לפי אנשיו שהיו 
יוצאי מצרים או לפי באי הארץ למר כדאית ליה 

  ולמר כדאית ליה:
. לראשי אנשים שכל אחד מיוצאי לקרקף גברי

לרבי יאשיה או לבאי הארץ לרבי יונתן היה מצרים 
נוטל חלקו בארץ בפני עצמו והיו כולם שוין 

  בחלוקה:
. על פי הגורל תחלק הארץ תא שמע בין רב למעט

נחלתן של ישראל שיקח כל שבט ושבט מה שיתן לו 
הגורל בין שהיה מגיע לו חלק מרובה כגון שבט 
 שיש בו אנשים מעט בין שהיה לו חלק מועט כגון
שיש לו אנשים הרבה דכיון דכל השבטים לוקחין 
בשוה שבט הקטן כשבט הגדול נמצאו חלקי בני 
שבט הקטן מרובה מחלק שבט בני הגדול ואי 
לקרקף גברי מאי בין רב למעט והלא נטלו כולן 

   בשוה:
. בהדיא דלשבטים איתפלג ומשום ועוד תניא

דאיכא למידרש נמי האי בין רב למעט לכדלקמן 
   איצטריך נמי האי: בברייתא

. שתתחלק לעתיד לבא לי''ג שבטים ועוד תניא כו'
כלומר לי''ג חלקים שוין ולקמן מפרש מאי ניהו 
אותו חלק דטפי התם דאי משום לוי דנקיט נחלה 
כשאר שבטים כדכתיב התם שער לוי אחד הא 
מנשה ואפרים נמי לא יטלו אלא חלק אחד כדכתיב 

שבטים נוטלין י''ב התם שער יוסף אחד נמצאו י''ב 
   חלקים והי''ג לנשיא כדלקמן:

   . כשבאו לארץ:שבתחלה
. שלוי לא היה לו לא נתחלקה אלא לי''ב שבטים

חלק בארץ אלא שכל שבט ושבט נתנו לו ערים 
לשבת בהן להיות ערי מקלט אבל מנשה ואפרים 
נטלו שני חלקים כדכתיב אפרים ומנשה כראובן 

   ושמעון יהיו לי (בראשית מח):
. קס''ד השתא מי שהיה לו חלק יפה היה בכספים

נותן דמים למי שהגיע לו חלק כחוש מאי דביני ביני 
שנאמר בין רב למעט כלומר וצריך לדקדק בין רב 
למעט להוסיף דמים הרב למעט שהזיבורית קרי 
ליה מעט והעידית קרי רב שכך אמר ר' יהודה סאה 

ם זה ביהודה שוה ה' סאין בגליל והיה מעלה דמי
   שנפל חלקו ביהודה למי שנפל לו חלקו בגליל:

. ולא בא לחלוק הכי גרסינן אמר ר' יהודה כו'
   מדלא קתני רבי יהודה אומר:

. מסקנא דמילתיה דתנא ולא נתחלקה אלא בגורל
   קמא היא:

   . משמע על פי אורים ותומים:על פי
. אם אורים למה גורל ואם גורל למה הא כיצד

   ין זה את זה:אורים ושמא מכחיש
. כדכתיב (במדבר כז) ולפני אלעזר מלובש כו'

אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני 
   ה' על פיו יצאו וגו':
. ארגז שמונחים בו י''ב פתקים וקלפי של שבטים

שכתוב בהן י''ב שבטים וקלפי של תחומין ארגז 
שמונחין בו י''ב פתקין של י''ב חלקים של ארץ 

   ישראל:
. כלומר באורים ותומים והיה מכוין ברוח הקודש

ששואלים תחלה באורים ותומים קודם שיטרף 
הממונה בקלפי ובכך מתקררה דעתן של ישראל 
שרואין שהגורל היה עולה כמו שנתנבא תחלה 
ויודעים שחלוקה ישרה היא ולא היו מרננים בדבר 
השבטים מרובים ושני קלפי היו צריכין אחד 

חומין ולא סגי בחד דתחומין לשבטים ואחד לת
ולימא עכשיו אני נוטל מה שיעלה בידי לצורך 
ראובן דא''כ אין כל החלוקה עשויה בגורל וקרא 

   קאמר אך בגורל וגו' בלא הוצאת דיבור מפיו:
. עכשיו יבא לידי הטורף בקלפי ואומר זבולן עולה

כתב של זבולן והאי דנקטינהו שלא כסדר לפי שאין 
   על הסדר אלא על ידי מקרה:עולה שום גורל 

. עירבב הממונה לכך את השטרות יפה שלא טרף
יאמרו מדעת לקח את זו שהיה יודע מה כתוב בה 

   כמו ביצים טרופות בקערה (עדיות פ''ב מ''ד):
   . שוה דכל מה שיש לזה יש לזה:שער ראובן אחד

. הוא עצמו יאמר לכל אחד ליטול חלק נאום ה'
  פלוני ופלוני:
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  ָאַמר ָמר: 
ָרֵאל ֶאֶרץ "ֲעִתיָדה ק ִיׂשְ ְתַחּלֵ תִּ ה ׁשֶ לֹׁשָ ר ִלׁשְ ָבִטים ָעׂשָ    ."ׁשְ

  
  ִאיָדְך ְלַמאן?

  
א ַרבָאַמר    : ִחְסּדָ

יא,  ׂשִ   ַלּנָ
ְכִתיב: ְבֵטי לִמּכֹ  ַיַעְבדּוהוּ  ָהִעיר ֵבדְוָהעֹ " ּדִ ָרֵאל ׁשִ    ,(יחזקאל מח, יט)    "ִיׂשְ

  
ּפָ  ַרבָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  אּפַ    ::::ַאּבַ

ָעְלָמא.  :ֵאיָמא   רֹוְנָגר ּבְ
  

ְך,  ְעּתָ   לֹא ָסְלָקא ּדַ
ְכִתיב: יא ְוַהּנֹוָתר" ּדִ ׂשִ ה ַלּנָ ה ִמּזֶ ת ֶדׁש ַהּקֹ  ִלְתרּוַמת ּוִמּזֶ   .(יחזקאל מח, כא) 418"ָהִעיר ְוַלֲאֻחּזַ

  
  

ָקה "ְולֹא א ִנְתַחּלְ ֱאַמר, ִלְכָסִפים ֶאּלָ ּנֶ ין" :ׁשֶ   ."(במדבר כו, נו)    "ִלְמָעט ַרב ּבֵ
  

  ְלַמאי? 
ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן?!  -יֵליָמא ְלׁשּוְפָרא ְוָסְנָיא ִא    ַאּטּו ּבְ

א    ִלְקרֹוָבה ּוְרחֹוָקה.  -ֶאּלָ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר"   : אֹוֵמר ַרּבִ

ְכָסִפים    ,ֶהֱעלּוָה  ּבִ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ַקְרַקע   ."ֶהֱעלּוָה  ּבְ

  
  

ָקה "ְולֹא א ִנְתַחּלְ גֹוָרל ֶאּלָ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ גֹוָרל ַאךְ " :ׁשֶ   ."(במדבר כו, נה)    "ּבְ
  

ָנא:   ּתָ
גֹוָרל ַאךְ "" ַע  ָיְצאוּ  - "ּבְ   ."ְוָכֵלב ְיהֹוׁשֻ
  

  ְלַמאי? 
ָלל קּול ּכְ לֹא ׁשְ ֲעָיא?!  - ִאיֵליָמא ּדְ יְדהּו ִמיּבָ קּול ּדִ יְדהּו ׁשְ ָלאו ּדִ א ּדְ ּתָ   ָהׁשְ

א לּ  - ֶאּלָ י ה'. ׁשֶ א ַעל ּפִ גֹוָרל, ֶאּלָ   א ָנְטלּו ּבְ
  

ַע     –ְיהֹוׁשֻ
ְכִתיב: י ַעל" ּדִ ר ָהִעיר ֶאת לוֹ  ָנְתנוּ ' ה ּפִ ָאל, ֲאׁשֶ    ׁשָ

ְמַנת ֶאת ַהר ֶסַרח ּתִ   .  (יהושע יט, נ) 419"ֶאְפָרִים ּבְ
        

ִתיב:   קכב,ב   , (יהושע כד, ל)        420420420420""ֶסַרח ּכְ
  ! (שופטים ב, ט)    421421421421""ֶחֶרס ּוְכִתיב:

  
י ַמר ָא    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

ֶחֶרס,  ירֹוֶתיָה ּכְ ה ּפֵ ִחּלָ ּתְ   ּבַ
ירֹוֶתיָה ַמְסִריִחין.    ּוְלַבּסֹוף ּפֵ

                                                           

ה וּ  418 יא ִמּזֶ ׂשִ בּול ָקִדיָמה ְוָיּמָ ְוַהּנֹוָתר ַלּנָ רּוָמה ַעד ּגְ ִרים ֶאֶלף תְּ ה ְוֶעׂשְ ָ ֵני ֲחִמׁשּ ת ָהִעיר ֶאל ּפְ ה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש ְוַלֲאֻחּזַ בּול ִמּזֶ ִרים ֶאֶלף ַעל ּגְ ה ְוֶעׂשְ ָ ֵני ֲחִמׁשּ ה ַעל ּפְ
ׁש  רּוַמת ַהּקֶֹדׁש ּוִמְקּדַ יא ְוָהְיָתה תְּ ׂשִ ת ֲחָלִקים ַלּנָ ה ְלֻעּמַ תֹוכוֹ ָיּמָ ִית ּבְ   ַהּבַ

י ה 419 ּה  'ַעל ּפִ ב ּבָ ׁשֶ ְבֶנה ֶאת ָהִעיר ַוּיֵ ַהר ֶאְפָרִים ַוּיִ ְמַנת ֶסַרח ּבְ ָאל ֶאת תִּ ר ׁשָ   ָנְתנּו לֹו ֶאת ָהִעיר ֲאׁשֶ
ַעׁש  420 פֹון ְלַהר ּגָ ַהר ֶאְפָרִים ִמּצְ ר ּבְ ִתְמַנת ֶסַרח ֲאׁשֶ ְגבּול ַנֲחָלתֹו ּבְ רּו אֹתֹו ּבִ ְקּבְ   ַוּיִ
ַעׁש ַויִּ  421 פֹון ְלַהר ּגָ ַהר ֶאְפָרִים ִמּצְ ִתְמַנת ֶחֶרס ּבְ ְגבּול ַנֲחָלתֹו ּבְ רּו אֹותֹו ּבִ   ְקּבְ

  ם"רשב
. חלק י''ג למי דהא י''ב אידך למאן

שבטים לחוד הוא דשקלי כדכתיב 
   ביחזקאל:

   . למלך המשיח:לנשיא
. היינו נשיא דעול רבים העובד העיר

מוטל עליו כדכתיב ברחבעם אם 
היום תהיה עבד לעם הזה (מלכים א 

   יב):
. יתנו לו נחלה מכל שבטי יעבדוהו
   ישראל:

. שכירים בעלמא לעבוד לו רונגר
כתלמידים לרב אבל לא יותן לו 
מנחלתם ורבינו חננאל פירש רון גר 
רון בלשון פרס יום וגר שכיר כלומר 

   שכיר יום:
. משמע שנוטל והנותר מזה ומזה

   חלק מזה ומזה:
. לבד מקומו של לתרומת הקדש

   בית המקדש:
. ולבד מקום העיר ולאחוזת העיר

וכתיב בסיפיה דקרא באחד 
   החלקים:

   . כמו אמר מר:כו' ולא נתחלקה
. קאמר שיהו מעלין למאי הלכתא

   כספים זה לזה:
. מה שהיתה אילימא בשופרא וסניא

זו יפה מזו וזו רעה מזו דמסליק ליה 
בדמי מאן דאית ליה שופרא למאן 

   דאית ליה סניא:
. דמסתלקי אטו בשופטני עסקינן

מנחלתם בזוזי אלא ודאי בגליל 
   נוטל ה' סאין כנגד סאה ביהודה:

. הקרקעות היו לקרובה ורחוקה
חולקין בשוה מי שלוקח מן הכחוש 
נוטל יותר עד כדמי היפה אבל מי 
שעולה לו גורלו בקרוב לירושלים 
מעלה מעות למי שעלה גורלו ברחוק 
מירושלים שהרחוק גרוע הוא מפני 
שני דברים אחד מפני שרחוק מבית 
המקדש ואחד מפני שקרוב הוא 

אג מהן ורבי לארץ העמים ויש לו לד
יהודה מילתא באפי נפשה קאמר 
דמי שנפל גורלו בגליל נוטל ה' סאין 
כנגד סאה שחבירו נוטל ביהודה אי 
נמי משום דקאמר תנא קמא 
דקורבא ורוחקא מחלקין בכספים 
אתא איהו לסיועיה ולמימר דסאה 
ביהודה שוה חמש סאין בגליל 
בשביל שיהודה קרוב לירושלים 

יך להעלות וגליל רחוק יותר וצר
   כספין שוה ד' סאין לסאה שבגליל:

. לההוא ביני בכספים העלוה
דקורבא ורוחקא וסברא הוא ומבין 
רב למעט לא נפקא ליה דמקרא לא 
שמעינן אלא העלאה לא שנא 

   בכספים לא שנא בקרקע:
. חלק מרגלים כדאמרן דלאו דידהו

  בפירקין דלעיל (דף קיח:):
   . ביהושע:כתיב סרח

   בשופטים: .וכתיב חרס
. קודם שבאת ליד יהושע בתחלה

פירותיה דומין לחרס יבשין ורעים 
   כחרס היבש בלי שומן:

. כשבאת לידו פירותיה ולבסוף
מסריחין מרוב שמנן כשמשמרין 
אותן יותר מדאי ומעליותא היא 

  משום שומן וזכותו של יהושע גרם:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ

ה ַמְסִריִחין,  ִחּלָ ּתְ   ּבַ
ֶחֶרס.    ּוְלַבּסֹוף ּכְ

  
  

ֵלב     -ּכָ
ְכִתיב: נוּ " ּדִ ּתְ    ֶחְברֹון, ֶאת ְלָכֵלב ַוּיִ
ר ֲאׁשֶ ר ּכַ ּבֶ ה ּדִ ם ַוּיֹוֶרׁש  מׁשֶ ָ ה ֶאת ִמׁשּ לֹׁשָ ֵני ׁשְ    .(שופטים א, כ)    "ָהֲעָנק ּבְ

  
  ִעיר ִמְקָלט ֲהַואי!  ?!"ֶחְברֹון"
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְרָווָרָהא    ,ּפַ
ְכִתיב:  ֵדה ְוֶאת"ּדִ    ֲחֵצֶריָה, ְוֶאת ָהִעיר ׂשְ

ן ְלָכֵלב ָנְתנוּ  ה ּבֶ תוֹ  ְיֻפּנֶ ֲאֻחּזָ                 .(יהושע כא, יב)    "ּבַ

  
   

  ם"רשב
ואיכא דאמרי בתחלה פירותיה 

לא היו . מרוב שמנן ומסריחין
משתמרין וגריעותא היא 
ולבסוף פירותיה דומין לחרס 
כלומר שלא היו שמינין יותר 
מדאי אלא במדה שיכולין 
להכניסם לאוצר ומתקיימין 

   טובא ומעליותא היא:
. והיכן דבר כאשר דבר משה

דכתיב ולו אתן את הארץ אשר 
דרך בה ולבניו וזו היא חברון 
שדרך בה כדדרשינן באגדה 

ברון מלמד שנשתטח ויבא עד ח
כלב על מערת קברי צדיקים 
שבחברון והתפלל שם לפני 
המקום שיצילהו מעצת מרגלים 

   שלא יכשל בהן עמהן:
. כדכתיב עיר מקלט הואי

ביהושע ולבני אהרן הכהנים 
נתנו את עיר מקלט הרוצח את 

   חברון ואת מגרשיה:
. כפרים ושדות שסביב פרוורהא

  להעיר חוצה למגרש:
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ָנה   ִמׁשְ

ן ֶאָחד ת ְוֶאָחד ַהּבֵ ַנֲחָלה ַהּבַ   , ּבְ
א ן ֶאּלָ ַהּבֵ י נֹוֵטל, ׁשֶ ַנִים ּפִ ִנְכֵסי ׁשְ   , ָהָאב ּבְ
י נֹוֵטל ְוֵאינוֹ  ַנִים ּפִ ִנְכֵסי ׁשְ   . ָהֵאם ּבְ

נֹות ְכֵסי ִנּזֹונֹות ְוַהּבָ    ,ָהָאב ִמּנִ
ְכֵסי ִנּזֹונֹות ְוֵאיָנן   ָהֵאם. ִמּנִ

   

ָמָרא   ּגְ

ן ֶאָחד" יַמא ת ְוֶאָחד ַהּבֵ   ? "ְלַנֲחָלה ַהּבַ
י ֲהָדֵדי  ָיְרִתי ּכִ    -ִאיֵליָמא ּדְ

ַנן: ן ָהא ּתְ    ,ְלַבת קֹוֵדם - "ּבֵ
ל ל ְיֵריכוֹ  יֹוְצֵאי ּכָ ן ׁשֶ   ! (בבא בתרא קטו.) "ְלַבת קֹוְדִמין ּבֵ

  

"ם    ִסיָמן: ַנְפׁשָ
  

ר ַנְחָמן ַרבָאַמר    : ִיְצָחק ּבַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

מּוְחָזק. ֶא  ּבְ ָראּוי, ּכִ ת נֹוְטִלין ּבְ ן ְוֶאָחד ַהּבַ   ָחד ַהּבֵ
  

ֵניָנא:    ָהא ַנִמי ּתָ
נֹות ה ָנְטלוּ  ְצָלְפָחד "ּבְ לֹׁשָ ַנֲחָלה ֲחָלִקים ׁשְ   , ּבְ

ָהָיה ֲאִביֶהן ֵחֶלק   , ִמְצַרִים ִמּיֹוְצֵאי ׁשֶ
ִנְכֵסי ֶאָחיו ִעם ְוֶחְלקוֹ    .(בבא בתרא קטז:) "ֵחֶפר ּבְ

  

  ד, ְועוֹ 
א"" ַמאי    ?ֶאּלָ

  
א ָאַמר  א ַרבֶאּלָ ּפָ    ::::ּפַ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
כֹוָרה.  ּבְ ת נֹוְטִלין ֵחֶלק ּבַ ן ְוֶאָחד ַהּבַ   ֶאָחד ַהּבֵ

  
ֵניָנא:    ָהא ַנִמי ּתָ

ָהָיה כֹור "ְוׁשֶ ֵני נֹוֵטל ּבְ   ! (בבא בתרא קטז:) ֲחָלִקים" ׁשְ
  

  ְועֹוד 
א" ַמאי    ?"ֶאּלָ

  

א ָאַמר    : יַאׁשִ  ַרבֶאּלָ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

נֹות,  ין ַהּבָ ת ּבֵ ִנים, ְוֶאָחד ּבַ ין ַהּבָ ן ּבֵ   ֶאָחד ּבֵ
ל ְנָכַסי'  :ִאם ָאַמר יִמין.  -'ִייַרׁש ּכָ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ

  
ַמאן?    ּכְ

רֹוָקא? ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ    !ּכְ
ן:    ָהא ָקָתֵני ָלּה ְלַקּמָ

רֹוָקא" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר םִא  ָבָריו - ְליֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ יִמין ּדְ   , ַקּיָ

ֵאינוֹ  ִמי ַעל ָבָריו ֵאין - ְליֹוְרׁשוֹ  ָראּוי ׁשֶ יִמין ּדְ   !"ַקּיָ
  

רֹוָקא,   ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ יָמא: ָקא ָסַתם ָלן ּכְ   ְוִכי ּתֵ
ְך ַמֲחלֹוֶקת ִהיא!    ְסָתם ְוַאַחר ּכָ

ךְ  ְסָתם! ּוְסָתם ְוַאַחר ּכָ    ַמֲחלֹוֶקת ֵאין ֲהָלָכה ּכִ
  
  

  ם"רשב
  ני' מת

   . כולה מפרש בגמרא:אחד הבן ואחד הבת כו'
   . בגמ' מפרש מאי אלא:אלא שהבן כו'

. כדדרשינן לעיל (דף קיא:) ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם
   לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש אבל לא לאשה:

. בנכסים מועטים ולא הבנים כדתנן לקמן והבנות נזונות כו'
מי שמת והניח בנים ובנות בתחלת מי שמת (דף קלט:) 

בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים 
   מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים:

. לא במרובין ולא במועטין במקום ואינן נזונות מנכסי האם
בנים שהבנים יורשין את הכל אבל גבי נכסי אב נזונות 

דיהוון ליכי  בתנאי כתובה שכך כתב לאשתו בנן נוקבן
   מינאי יהון מתזנן מנכסאי עד דתלקחן לגוברין:

  
  גמ' 

   . בת במקום בן תירש עם הבן:דירתון כי הדדי
   . דלא ירתון כי הדדי:והתנן

. והכא לא גרסי' ועוד מאי אלא דהא טובא בן קודם לבת כו'
קא פריך ליה ולא שייך למימר ועוד אלא היכא דפירכא 

   בתרייתא עדיפא מקמייתא:
. א''ר נחמן בר יצחק הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת

במקום שאין בן שוין בנחלה ליטול מה שהיה ראוי לאביהן 
כאילו היה מוחזק לו דבן בנו או בת בתו של אדם יורשין 
אותו שעומדין בני בנים במקום בנים לירש את הזקן 
כדנפקא לן מובן אין לו עיין עליו ואם אין לו בת עיין עליה 

בן או הבת יורשין את מה שהיה ראוי אביהן לירש אלמא ה
   אילו היה קיים:
. דבנות צלפחד נטלו חלק הראוי לצלפחד הא נמי תנינא

אביהן בנכסי חפר ואע''ג דהוה ליה ראוי גבי צלפחד אביהן 
דאפי' אם מת בחיי חפר קאמרי' דנטלו בנותיו חלק הראוי 

י אלמא לו אילו היה קיים דהא לא מפליג תנא דמתני' מיד
בת יורשת את הראוי לאביה במקום שאין בן והוא הדין 
דהוה מצי למימר הא נמי תנינא (לעיל דף קטו.) וכל יוצאי 
ירכו של בן קודמין לבת דמהתם שמעינן דאפי' בת הבן 
יורשת בנכסי זקן דהיינו ראוי לאביה שהרי מת אביה בחיי 
זקינה ואפ''ה יורשת זקינה במקום אביה אלא מעובדא 

   בנות צלפחד ניחא ליה לאקשויי דמעשה רב:ד
. אפי' תאמר דמשום סיפא קתני רישא שרוצה לתת ועוד

חילוק ביניהן בסיפא מאי אלא היאך מוסב על הראשון הא 
לא קתני ברישא דנכסי האב ונכסי האם שוין דליתני 
בסיפא אלא שבדבר זה יש חילוק בין נכסי האב לנכסי האם 

מר דבן ובת שוין לא היה לו שהבן כו' וכיון דרישא קא
לשנות בסיפא חילוק דאב ואם אלא חילוק בין בן לבת והכי 
ה''ל למיתני אלא שהבן נוטל פי שנים אבל לא הבת והבת 
ניזונת מן הנכסים אבל לא הבן: ה''ג ועוד מאי אלא אלא 

   אמר רב פפא כו' וכן בכולהו גרסי' תרי זימני אלא:
מי קשיא ליה אלא . לרב פפא נאלא אמר רב פפא כו'

כדלקמן ואיהו לא בא לתרץ האי אלא אבל קושיא קמייתא 
הא נמי תנינא אתא לתרוצי ולאוקמה בענין אחר דלא 
תקשי מההיא מתני' דלעיל ומההיא מתני' דלקמן דמקשינן 

   לרב פפא מינה אכתי לא הוה מסיק אדעתיה וכן כולם:
ת . במקום שאין בן נוטלין חלק בכוראחד הבן ואחד הבת

אביהן אע''פ שמת בחיי זקינם דכי היכי דירתי חלק 
פשיטותו הכי נמי ירתי חלק בכורתו וכדפרישית בפירקין 
דלעיל (דף קטז: ד''ה ושהיה) גבי מתני' דבנות צלפחד 

   והבאתי ראיה מברייתא דבכורות ומגמרת ירושלמי:
. שהיה צלפחד בכור ואע''פ שמת בחיי חפר הא נמי תנינא

ק בכורתו עם חלק פשיטותו וכשמת חפר נטלו בנותיו חל
ואח''כ צלפחד לא היה צריך להשמיענו אחד הבן ואחד הבת 
נוטלין חלק בכורה דכיון דמת הזקן תחלה מיד ירש הבכור 
חלק בכורתו דאין כאן ראוי כלל וכשמת הבכור אחרי כן 

  פשיטא דירשוהו בניו הן חלק פשיטותו הן חלק בכורתו:
דיין למעלה בנכסי האם דקאתא . מי דבר עועוד מאי אלא

   לאיפלוגי בסיפא בין נכסי האב לנכסי האם:
. ולא אחר בין הבנים דאינו יכול לעשותו אחד בן בין הבנים

יורש דמתנה הוא על מה שכתוב בתורה ועד שיתן לו בלשון 
   מתנה לא קני כדתנן בפירקין (דף קל.):

   . ובן אין לו:בת בין הבנות
. הואיל ובר ירושה דבריו קיימיןאם אמר יירש כל נכסי 

הוא במקצת ונפקא לן מביום הנחילו את בניו שמנחיל 
לבניו כל מה שירצה והיינו דקתני אחד הבן ואחד הבת דינן 
שוה שיכול האב להנחיל כל הנכסים לאחד מן האחין או 

   לאחת מן האחיות היכא דאין בן:
 



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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  ְועֹוד 
א" ַמאי   ? "ֶאּלָ

  

א ָאַמר  ר ָמרֶאּלָ י ַרב ּבַ   : ַאׁשִ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ִנְכֵסי ָהֵאם ּוְבִנְכֵסי ָהָאב,  ִוין ּבְ ת ׁשָ ן ְוֶאָחד ַהּבַ   ֶאָחד ַהּבֵ
ִנְכֵסי ָהָאב, ְוֵאינֹו נ ַנִים ּבְ י ׁשְ ן נֹוֵטל ּפִ ַהּבֵ א: ׁשֶ ִנְכֵסי ָהֵאם. ֶאּלָ ַנִים ּבְ י ׁשְ   ֹוֵטל ּפִ

  
  
  

  ם"רשב
ופרכינן כמאן כרבי יוחנן כו' 

. דאפי' אם תאמר ועוד מאי אלא
שהרבה יש סתם ואח''כ 
מחלוקת בגמרא שבתחלה ראה 
את דברי התנא ההוא וסתמן 
ואח''כ חזר בו ופירשו ומשנה 
ראשונה לא זזה ממקומה מאי 

  אלא:
. במקום אחד הבן ואחד הבת

שאין בן שוין בנכסי האם לירש 
   חלק כחלק:

. שאין חילוק בין ובנכסי האב
נין נכסי האם לנכסי האב בין לע

ירושת הבנים בין לענין הבנות 
חוץ משני דברים שיש חילוקין 
בין נכסי האם לנכסי האב 
דהיינו בכורה ומזון כדמפרש 
ואזיל אלא שהבן הזכר נוטל פי 
שנים בנכסי האב ולא בנכסי 
האם דלענין ירושת הבן יש 
חילוק בין נכסי האב לנכסי 
האם אבל לענין ירושת הבת אין 

לנכסי  חילוק בין נכסי האב
האם דאין בת נוטלת בכורה 
כדדרשינן בסיפרי וילדו לו בנים 
הבנים בתורה הזאת ואין הבנות 
בתורה הזאת ועוד חילוק אחר 
שהבת ניזונת כו' ומיהו הבן שוה 
לענין מזונות בשניהן שהרי יורש 
הכל והיכא דאין לו מה לירש 
אפילו מזונות אין לו כגון 

  בנכסים מועטין דאב:
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        אאאא    קכג,קכג,קכג,קכג,    ––––ב ב ב ב     קכב,קכב,קכב,קכב, . 37
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

י לוֹ  ָלֶתת"" ַנִים ּפִ י - (דברים כא, יז),    422"ׁשְ ַנִים ּפִ ֶאָחד ׁשְ    ,ּכְ

ה י אֹוֵמר ַאתָּ ַנִים ּפִ ֶאָחד? ׁשְ    ּכְ
א ֵאינוֹ  אוֹ  י ֶאּלָ ַנִים ּפִ ָכל ׁשְ ָכִסים ּבְ    ?ַהּנְ

ה, ִעם ֶחְלקוֹ וְ , ֶאָחד ִעם^ ֶחְלקוֹ  ,ּואה ְוִדין   קכג,א ָ    ֲחִמׁשּ
י - ֶאָחד ִעם ֶחְלקוֹ  ַמה ַנִים ּפִ ֶאָחד, ׁשְ    ּכְ
ה ִעם ֶחְלקוֹ  ַאף ָ י - ֲחִמׁשּ ַנִים ּפִ ֶאָחד ׁשְ   ! ּכְ
ָלךְ  אוֹ    , זוֹ  ְלֶדֶרךְ  ּכְ

ה ִעם ְוֶחְלקוֹ  ֶאָחד ִעם ֶחְלקוֹ  ָ   , ֲחִמׁשּ
י - ֶאָחד ִעם ֶחְלקוֹ  ַמה ָכל ַנִיםׁשְ  ּפִ ָכִסים ּבְ   , ַהּנְ
ה ִעם ֶחְלקוֹ  ַאף ָ י - ֲחִמׁשּ ַנִים ּפִ ָכל ׁשְ ָכִסים ּבְ   ! ַהּנְ

ְלמּוד יֹום ְוָהָיה" :לֹוַמר תַּ ָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ּבְ   (דברים כא, טז),  423"ּבָ

ָתה ַהּתֹוָרה    ,ַאִחין ֵאֶצל ַנֲחָלה ִריּבְ

ׁשֹון ָלדּון ָעֶליךָ  ֵאין ָהא ּלָ א ָהַאֲחרֹון ּכַ ׁשֹון ֶאּלָ ּלָ   ; ָהִראׁשֹון ּכַ
כֹור ְראּוֵבן ּוְבֵני" ְואֹוֵמר: ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ כֹור, הּוא ּכִ    ַהּבְ
לוֹ  ָנה ָאִביו ְיצּוֵעי ּוְבַחּלְ כֹ  ִנּתְ ן יֹוֵסף ִלְבֵני ָרתוֹ ּבְ ָרֵאל, ּבֶ    ִיׂשְ

כֹ  ְלִהְתַיֵחשׂ  ְולֹא    ,(דברי הימים א ה, א) "ָרהַלּבְ

י" :ְואֹוֵמר ַבר ּוָדהְיה ּכִ ֶאָחיו ּגָ ּנוּ  ּוְלָנִגיד ּבְ כֹ  ִמּמֶ    ,(דברי הימים א ה, ב) "ְליֹוֵסף ָרהְוַהּבְ

כֹוָרה" ֶנֶאְמָרה    ,ְליֹוֵסף "ּבְ
כֹוָרה" ְוֶנֶאְמָרה    ,ְלדֹורֹות "ּבְ

כֹוָרה"" ַמה י - ְליֹוֵסף ָהֲאמּוָרה ּבְ ַנִים ּפִ ֶאָחד ׁשְ   , ּכְ
כֹוָרה ַאף י - תְלדֹורוֹ  ָהֲאמּוָרה ""ּבְ ַנִים ּפִ ֶאָחד ׁשְ    ;ּכְ

י ַוֲאִני" :אֹוֵמרוְ  ֶכם ְלךָ  ָנַתּתִ    ַאֶחיָך, ַעל ַאַחד ׁשְ
ר י ֲאׁשֶ ד ָלַקְחּתִ י ָהֱאמֹוִרי ִמּיַ ַחְרּבִ י ּבְ ּתִ   (בראשית מח, כב). "ּוְבַקׁשְ

ַחְרּבוֹ  ְוִכי ּתוֹ  ּבְ ָבר ַוֲהלֹא !?ָלַקח ּוְבַקׁשְ    :ֶנֱאַמר ּכְ
י" י לֹא כִּ ּתִ י ֶאְבָטח ְבַקׁשְ יֵעִני לֹא ְוַחְרּבִ   ז)! -(תהלים מד, ה 424"תֹוׁשִ

א    ,ֶאּלָ
י" ה זוֹ  - "ַחְרּבִ ִפּלָ    ,תְּ
י" ּתִ ה זוֹ  - "ַקׁשְ ׁשָ ּקָ    .ּבַ
  

  ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

ָאָתא. רֹוָקא הּוא ּדְ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ יָמא ַהאי ִלְכְדַרּבִ   ְוִכי ּתֵ
ַמע:  א ׁשְ כֹור ְראּוֵבן ּוְבֵני"ּתָ ָרֵאל"יִ  ּבְ   ,(דברי הימים א ה, א) ׂשְ
יָמא: כֹ " ְוִכי ּתֵ כֹוָרתוֹ "ִמ  "ָרהּבְ ְמִריַנן,   "ּבְ   ָלא ּגָ

ַמע:  א ׁשְ כֹ "ּתָ   . (דברי הימים א ה, ב) "ְליֹוֵסף ָרהְוַהּבְ
ֶאָחד ֲהָוה?  ַנִים ּכְ י ׁשְ אי ּפִ יָמא: יֹוֵסף ּגּוֵפיּה, ִמּמַ   ְוִכי ּתֵ

ַמע: א ׁשְ י ַוֲאִני"ּתָ ֶכם ְלךָ  ָנַתּתִ   (בראשית מח, כב), "ַאֶחיךָ  ַעל ַאַחד ׁשְ

  
א ַרבָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ

ָעְלָמא  יְקָלא ּבְ   ֵאיָמא: ּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ה ֶאְפַרִים" ָעֶליָך, ָאַמר ְקָרא: ֶ ְראּוֵבן ּוְמַנׁשּ ְמעֹון ּכִ   ), ה(בראשית מח,  425"ִלי ִיְהיוּ  ְוׁשִ

  
  

                                                           

ית אֹנֹו לֹו ִמ  422 י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ ֹכר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ   ׁשְ
כֹ ְוָהָיה בְּ  423 נּוָאה ַהּבְ ְ ֵני ֶבן ַהׂשּ ן ָהֲאהּוָבה ַעל ּפְ ר ֶאת ּבֶ ר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבּכֵ ָניו ֵאת ֲאׁשֶ   ריֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ּבָ
ה ְיׁשּועֹות ַיֲעקֹב הההה 424 י ֱאלִֹהים ַצּוֵ ה הּוא ַמְלּכִ ְמָך ָנבּוס ָקֵמינוּ 	וווו. ַאתָּ ׁשִ ַח ּבְ ָך ָצֵרינּו ְנַנּגֵ י לֹא בְ 	זזזז. ּבְ יֵעִניכִּ י לֹא תֹוׁשִ י ֶאְבָטח ְוַחְרּבִ תִּ   ַקׁשְ
ה כִּ  425 ֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנׁשּ ֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ּבְ ה ׁשְ ְמעֹון ִיְהיּו ִליְוַעתָּ   ְראּוֵבן ְוׁשִ

  ם"רשב
. כנגד אחד מן נים כאחדפי ש

האחין נוטל פי שנים שאם היו 
חמשה אחין חולקין הנכסים 
בששה חלקים ונוטל הבכור פי 

   שנים מהן:
. שנוטל פי שנים בכל הנכסים

   בכולן:
. דפי שנים כאחד שחלקו ודין הוא

יהא עם ה' אחין דומה כחלקו עם 
אחד כשאין שם אלא בכור ופשוט 

מה נוטל פי שנים בכל הנכסים מ
נפשך דפי שנים כאחד הוא וגם פי 

  שנים בכל הנכסים:
. והיה ביום הנחילו את בניו וגו'

כוליה קרא יתירא הוא דהא 
כתיב בתריה כי את הבכור בן 
השנואה יכיר לתת לו פי שנים 

   וגו':
. שלא יטול פי שנים ריבתה נחלה

בכל הנכסים היכא דאיכא שנים 
   וג' אחים מלבדו:

אי ואומר . לקמן מפרש מואומר
   הני קראי בדברי הימים כתיבי:

. לא ולא להתיחש על הבכורה
שיקרא בכור ניתנה לו בכורה 
דלעולם ראובן קרי בכור ישראל 
אלא ליטול שני חלקים כבכור 
כדכתיב אפרים ומנשה כראובן 

   ושמעון יהיו לי (בראשית מח):
. לו משפט הבכורה בכורה לדורות

   (דברים כא):
ליוסף פי מה בכורה האמורה 

. כדלקמן: שכם אחד שנים כאחד
על אחיך שני חלקים כנגד שני 

   אחין כדלקמן:
. שהתפלל יעקב על בניו זו תפלה

ושזכה לקנות הבכורה מעשו 
   בתפלתו:

. ת''ש ובני ראובן בכור ישראל
וכתיב בהאי קרא ניתנה בכורתו 
וילפינן בבנין אב בכורה מבכורתו 
דנהי דדברי תורה מדברי קבלה 

ילפינן גלויי מילתא בעלמא לא 
הוא דלא היינו יודעין מהו חלק 
בכורה ושמעי' מהתם דפי שנים 
כאחד כדאמרי' נמי בעלמא 
(מו''ק דף ה.) דבר זה מתורת 
משה רבינו לא למדנו עד שבא 
יחזקאל ופירש וכל בן נכר וגו' לא 
יבא אל מקדשי וגו' ואמרינן עד 
דאתא יחזקאל מאן אמרה אלא 

י לה ואתא גמרא הוו גמיר
יחזקאל ואסמכה אקרא והוא 

   הדין לבכורה:
. קרקע מועט הוסיף אימא דיקלא

לו יעקב ליוסף בשביל בכורה 
וה''ה דהוה מצי למיפרך פי שנים 
בכל הנכסים אלא משום דהא קא 
חזינן דלא הואי להו נחלה כולי 

   האי דהא קצווחי בני יוסף:
. כנגד שני שבטים כראובן ושמעון
ים איתפלג דהיינו וכדאמרן לשבט

פי שנים כאחד והאי דלא קאמר 
בברייתא ואומר כראובן ושמעון 
יהיו לי היינו משום דמילתא 
דפשיטא ליה לתנא יותר מדאי 
דהאי שכם אחד על אחיך אההוא 
קרא קאי דכתיב לעיל מיניה 
כראובן ושמעון יהיו לי ופירושא 
דההוא קרא הוא הלכך לא חש 

  :להזכיר דזיל קרי בי רב הוא
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י ּבְ י ֵמ  ֶחְלּבוֹ ַרּבִ מּוֵאלַרּבִ ר ׁשְ   : ַנְחָמִני ּבַ

כֹוָרה ֵמְראּוֵבן ּוְנָתָנּה ְליֹוֵסף? ָמה ָרָאה ַיֲעקֹ  ַטל ּבְ ּנָ   ב ׁשֶ
  

לוֹ "ָמה ָרָאה?!  ִתיב! (דברי הימים א ה, א)    426ָאִביו" ְיצּוֵעי ּוְבַחּלְ    ּכְ
  

א,    ֶאּלָ
ָתָנּה ְליֹוֵסף?  ּנְ   ָמה ָרָאה ׁשֶ

  
ָבר ּדֹוֶמה? ֶאְמׁשֹול ְלךָ  ל, ְלָמה ַהּדָ    ָמׁשָ

יתֹו,  תֹוְך ּבֵ ל ָיתֹום ּבְ ּדֵ ּגִ ִית ׁשֶ   ְלַבַעל ַהּבַ
ָכַסי.  ִית ִמּנְ יר אֹותֹו ָיתֹום, ְוָאַמר: ַאֲהֵניהּו ְלַבַעל ַהּבַ   ְלָיִמים ֶהֱעׁשִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י ֵליּה לְ  ָחָטא ְראּוֵבן, לֹא ְמַהּנֵ   ַעם? יֹוֵסף ְולֹא ִמּדַ ְוִאי ָלאו ּדְ
  

י יוֹ  א ַרּבִ ְך ָאַמרֶאּלָ ָך לֹא ּכָ   ?!ָנָתן ַרּבְ
ְכִתיב: כֹוָרה ָלֵצאת ֵמָרֵחל, ּדִ ה" ְראּוָיה ָהְיָתה ּבְ 427"יֹוֵסף בַיֲעקֹ  ְלדֹותּתֹ  ֵאלֶּ

  ,(בראשית לז, ב)    
ַרֲחִמים,  ּה ֵלָאה ּבְ ַדְמּתָ ּקְ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ָרֵחל ֶהֱח  ּה ּבְ ָהְיָתה ּבָ רּוְך הּוא ָלּה. ּוִמּתֹוְך ְצִניעּות ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ִזיָרּה ַהּקָ
  

ַרֲחִמים'?  ּה ֵלָאה ּבְ   ַמאי 'ְקַדְמּתָ
  

ְכִתיב: 428"ַרּכֹות ֵלָאה ְוֵעיֵני" ּדִ
   .(בראשית כט, יז)    

  

  ? "ַרּכֹות" ַמאי
ר?!  - ׁש ִאיֵליָמא ַרּכֹות ַמּמָ    ֶאְפׁשָ

תּוב,  ר ַהּכָ ּבֵ ֵהָמה ְטֵמָאה לֹא ּדִ ְגנּות ּבְ   ּבִ
ְכִתיב: ֵהָמה ִמן" ּדִ הֹוָרה ַהּבְ ֵהָמה ּוִמן ַהּטְ ר ַהּבְ ה ֲאׁשֶ 429"ָרהְטהֹ  ֵאיֶנּנָ

  , (בראשית ז, ח)    
תּוב?!  ר ַהּכָ ּבֵ יִקים ּדִ ְגנּות ַצּדִ   ּבִ

  
א ָאַמר  י ֶאּלָ   :ֶאְלָעָזרַרּבִ

נֹוֶתיָה  ּתְ ּמַ    . ֲארּוּכֹותׁשֶ
  

  ָאַמר:  ַרב
ׁש,    ְלעֹוָלם ַרּכֹות ַמּמָ

ַנאי הּוא ָלּה  ַבח הּוא ָלּה.  ,ְולֹא ּגְ א ׁשֶ   ֶאּלָ
ָהיּו אֹוְמִרים:  ֵני ָאָדם ׁשֶ ָרִכים ּבְ ת ּדְ ָרׁשַ ָהְיָתה ׁשֹוַמַעת ַעל ּפָ   ׁשֶ

ה ְלָקָטן.  דֹוָלה ְלָגדֹול ּוְקַטּנָ י ָבנֹות ֵיׁש לֹו ְלָלָבן, ּגְ ּתֵ ֵני ָבִנים ֵיׁש ָלּה ְלִרְבָקה, ׁשְ   ׁשְ
ָרכִ  ת ּדְ ָרׁשַ ֶבת ַעל ּפָ יו? ְוָהְיָתה יֹוׁשֶ ֲעׂשָ דֹול ַמה ּמַ ֶאֶלת: ּגָ   ים ּוַמׁשְ
ִרּיֹות,    ִאיׁש ַרע הּוא ְמַלְסֵטם ּבְ

יו?  ֲעׂשָ   ָקָטן ַמה ּמַ
ם ִאיׁש " ביֹ  ּתָ 430"אָהִלים ׁשֵ

  , (בראשית כה, כז) 
רּו ִריֵסי ֵעיֶניָה.  ׁשְ ּנָ   ְוָהְיָתה ּבֹוָכה ַעד ׁשֶ

ְכִתיב:  ְרא"ְוַהְיינּו ּדִ י' ה ַוּיַ נּוָאה ּכִ 431"הֵלָא  ׂשְ
  . (בראשית כט, לא)    

  

נּוָאה" ַמאי    ?"ׂשְ
ׁש  נּוָאה ַמּמָ ר?!  -  ִאיֵליָמא ׂשְ   ֶאְפׁשָ

                                                           

י הּוא ַה  426 ָרֵאל כִּ כֹור ִיׂשְ כָֹרהּוְבֵני ְראּוֵבן ּבְ ָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ַלּבְ ן ִיׂשְ כָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ּבֶ ָנה ּבְ לֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנתְּ כֹור ּוְבַחּלְ   ּבְ
ֵני ִבְלָהה וְ  427 ּצֹאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ּבְ ָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו ּבַ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּבֶ נֵ ֵאּלֶ ָתם ָרָעה ֶאל ֶאת ּבְ ּבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ּדִ י ָאִביו ַוּיָ ה ְנׁשֵ י ִזְלּפָ

  ֲאִביֶהם
  ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה 428
ר רֵֹמׂש ַעל ָהֲאָד  429 ה ְטהָֹרה ּוִמן ָהעֹוף ְוכֹל ֲאׁשֶ ר ֵאיֶנּנָ ֵהָמה ֲאׁשֶ הֹוָרה ּוִמן ַהּבְ ֵהָמה ַהּטְ   ָמהִמן ַהּבְ
ב אָֹהִלים 430 ם יֹׁשֵ ֶדה ְוַיֲעקֹב ִאיׁש תָּ ו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ לּו ַהּנְ ְגּדְ   ַוּיִ
ְרא ה 431 ח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה 'ַוּיַ ְפתַּ נּוָאה ֵלָאה ַוּיִ י ׂשְ   ּכִ

  ם"רשב
   . יוסף:לבעל הבית

. יעקב דכתיב ויכלכל את יתום
   אביו וגו' (בראשית מז):

. יעקב שבאה לידו לסוף העשיר
בכורת ראובן על ידי שחילל 
יצועי אביו והיה יכול ליתנה 

   לכל מי שירצה:
ואי לאו דחטא ראובן לא הוה 

. בתמיה כלומר מהני ליה ליוסף
מה נתן יעקב ליוסף שהרי 

ר אחין הוסיף לו אבל מחלק שא
משלו לא נתן לו כלום דמשלו 
הוה לו לההנותו ולא משל 
אחרים אלא ודאי משלו נתן לו 
הן ממונו הן ברכות שבירכו 
מכולן כגון ברכה שבירכו 
לאפרים ומנשה וידגו לרוב וגו' 
שאין עין רעה שולטת בהן וכגון 
מאל אביך ויעזרך וגו' תהיין 
 לראש יוסף וגו' הלכך מה שנתן

בכורת ראובן ליוסף טעם אחר 
   יש בדבר:

. אלא ר' יונתן רבך לא כך אמר
כדאמרי' בכל דוכתא א''ר 

   שמואל בר נחמני א''ר יונתן:
. שתלד רחל את לצאת מרחל

יוסף קודם שתלד לאה את 
ראובן דליהוי יוסף ראשית אונו 

   דיעקב:
. שקדמתה לאה ברחמים

   בתפלה לקמיה מפרש:
   פרש:. לקמיה מצניעות דרחל
. עיניה נוטפות רכות ממש

   דמעה:
. לומר כן: והלא בגנות אפשר

בהמה טמאה לא רצה הכתוב 
לדבר אלא עקם שמונה אותיות 
דכתיב אשר איננה טהורה 
דאיכא י''ג אותיות והוה מצי 
למיכתב הטמאה דליכא אלא ה' 

   אותיות:
. בגנותן של צדיקים דבר הכתוב

   בתמיה:
. אלא אמר רבי אלעזר כו'

יבא דר' אלעזר לא אשכחן אל
שקדמתה לאה ברחמים אלא 

   אליבא דרב:
. גדולות בכהונה ולויה ארוכות

דלוי יצא ממנה שממנו כהנים 
  ולוים ומלכות מיהודה:
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תּוב?!  ר ַהּכָ ּבֵ יִקים ּדִ ְגנּות ַצּדִ תּוב, ּבִ ר ַהּכָ ּבֵ ֵהָמה ְטֵמָאה לֹא ּדִ ְגנּות ּבְ   ּבִ
ָפֶניָה  ו ּבְ ה ֵעׂשָ נּוִאין ַמֲעׂשֵ ְ ׂשּ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ א ָרָאה ַהּקָ   , ֶאּלָ

ח" ְפתַּ   . (בראשית כט, לא) "ַרְחָמהּ  ֶאת ַוּיִ
  

ָרֵחלְצ "ּוַמאי  ּה ּבְ   ? "ִניעּות ָהְיָתה ּבָ
  

ְכִתיב: ד" ּדִ ּגֵ    ְלָרֵחל: בַיֲעקֹ  ַוּיַ
י 432"הּוא ִרְבָקה ֶבן ְוִכי הּוא ָאִביהָ  ֲאִחי ּכִ

  , (בראשית כט, יב) 
ן ֲאחֹות ָאִביָה הּוא!    ַוֲהלֹא ּבֶ

א ָאַמר ָלּה:  ְת ִלי? ֶאּלָ ְסּבַ   ִמיּנַ
ָאה הּוא, ְולֹא ָיְכַלְת ֵליּה.  א ַרּמָ   ָאְמָרּה ֵליּה: ִאין, ִמיהּו ַאּבָ

אּוֵתיּה?    ָאַמר ָלּה: ַמאי ַרּמָ
ּה.  ּמָ ָבא ִלי ִמּקַ אי ְולֹא ְמַנּסְ א ִמיּנַ יׁשָ ִ ַקׁשּ א ּדְ   ָאְמָרּה ֵליּה: ִאית ִלי ַאְחּתָ

אּות ַרּמָ   , ָאַמר ָלּה: ָאִחיו ֲאִני ּבְ
אּוָתא?  ַרּמָ יֵקי ְלַסּגּוֵיי ּבְ ֵרי ְלהּו ְלַצּדִ   ָאְמָרּה ֵליּה: ּוִמי ׁשָ

ָבר ָנָבר ִעם" ִאין, ּתָ ׁש  ְוִעם ּתִ ל ִעּקֵ ּפָ ּתַ    .(שמואל ב כב, כז) "ּתִ

  ָמַסר ָלּה ִסיָמִנין. 
אי,  א ִמיְכְסָפא ַאְחּתַ ּתָ יִלי ָלּה ְלֵלָאה, ָסְבָרה: ָהׁשְ י ָקא ְמַעּיְ   ּכִ

יְנהּו ִניֲהָלּה.ְמַסְר    ּתִ
ְכִתיב: ה ֶקרַבּבֹ  ַוְיִהי" ְוַהְיינּו ּדִ   , (בראשית כט, כה)    "ֵלָאה ִהוא ְוִהּנֵ

א ָלאו ֵלָאה ִהיא?!  ּתָ ָלל ַעד ָהׁשְ   ִמּכְ
ַסר ָלּה ַיֲעקֹ  ּמָ א, ִמּתֹוְך ִסיָמִנים ׁשֶ ּה ְלֵלָאה, ֶאּלָ   ב ְלָרֵחל ּוְמַסְרּתָ

ה ַעד ַהִהיא א.  לֹא ֲהָוה ָיַדע ּלָ ְעּתָ   ׁשַ
  
  

                                                           

י ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי ֶבן ִר  432 ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ּכִ ּגֵ ד ְלָאִביהָ ַוּיַ ּגֵ ָרץ ַותַּ   ְבָקה הּוא ַותָּ

  ם"רשב
. היינו שזכתה ויפתח את רחמה

   לבכורה:
. יעקב סימנין לרחל מסר לה

  שתאמר לו בלילה בשכבה:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבְ יֵמ  ָקרֹוָיא ֲחִליָפא ַאּבָ יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ   : ַאּבָ

ה מֹוֵצא  ְכָלָלן ַאּתָ ְבִעים"ּבִ ְבִעים ָחֵסר ֶאָחד! (בראשית מו, כז) 433"ׁשִ ה מֹוֵצא ׁשִ ְפָרָטן ַאּתָ   , ּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יָנה,  אֹוָמה ָהְיָתה ִעם ּדִ   ּתְ

כְ  יָנה ְוֵאת" ִתיב:ּדִ 434"ִבּתוֹ  ּדִ
  . (בראשית מו, טו) 

  

ה,  א ֵמַעּתָ   ֶאּלָ
ְנָיִמן,  אֹוָמה ָהְיָתה ִעם ּבִ   ּתְ

ְכִתיב:    קכג,ב ְנָיִמין ְוֶאת"^ּדִ ן ָאִחיו ּבִ 435"ִאּמוֹ  ּבֶ
  . (בראשית מג, כט) 

  

  ָאַמר לו: 
ָדּה  ׁש ְלַאּבְ ה ְמַבּקֵ ָיִדי ְוַאּתָ ִלית טֹוָבה ָהְיָתה ּבְ י, ַמְרּגָ ּנִ    ִמּמֶ

י ָהִכי ָאַמר  ר ָחָמאַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
ין ַהחֹומֹות,  ֶרְך, ְוֵליָדָתּה ּבֵ ּדֶ הֹוָרָתּה ּבַ   זֹו יֹוֶכֶבד, ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ר" ׁשֶ ִמְצָרִים ְלֵלִוי ָתהּ אֹ  ָיְלָדה ֲאׁשֶ 436"ּבְ
  , (במדבר כו, נט) 

ִמְצַרִים.   ִמְצַרִים, ְוֵאין הֹוָרָתּה ּבְ   ֵליָדָתּה ּבְ
  
  
  

                                                           

ְבִעים 433 ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעקֹב ַהּבָ ל ַהּנֶ ָנִים ּכָ ד לֹו ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ׁשְ ר ֻיּלַ   ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאׁשֶ
ל נֶ  434 יָנה ִבּתֹו ּכָ ן ֲאָרם ְוֵאת ּדִ ַפּדַ ר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ּבְ ֵני ֵלָאה ֲאׁשֶ ה ּבְ לֹׁש ֵאּלֶ ים ְוׁשָ לֹׁשִ ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשְ   ֶפׁש ּבָ
ם ֵאָלי ַוּיֹ  435 ר ֲאַמְרתֶּ טֹן ֲאׁשֶ ן ִאּמֹו ַוּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהּקָ ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ ְרא ֶאת ּבִ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ִניַוּיִ   אַמר ֱאלִֹהים ָיְחְנָך ּבְ
ר יָ  436 ת ֵלִוי ֲאׁשֶ ת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ּבַ ם ֵאׁשֶ ה ְוֵאת ִמְרָים ֲאחָֹתםְוׁשֵ ֶלד ְלַעְמָרם ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֹׁשֶ ִמְצָרִים ַותֵּ   ְלָדה אָֹתּה ְלֵלִוי ּבְ

  ם"רשב
בעא מיניה אבא חליפא קרויא 

. משום דאיירי ר' חייא כו'מ
לעיל בבעיא דקראי דיעקב ובניו 

   נקט נמי להך בעיא הכא:
. של ישראל כשבאו בכללן

למצרים אתה מוצא כתוב כל 
הנפש (הבאה ליעקב) מצרימה 
שבעים ובפרטן כשהוא מונה 
אותן אחד אחד למעלה בפרשה 
אי אתה מוצא אלא ששים 
ותשע עם יוסף ושני בניו 

ל נפש ששים וכדכתיב בהדיא כ
ושש ומבני לאה חסר דכתיב 
בכלל דידה שלשים וג' ובפרטם 

   אי אתה מוצא אלא ל''ב:
. שנולדו ללאה שתי בנות תיומה

  בכרס אחד:
   . ריבוי הוא:ואת

. טעם יקר בעיני מרגלית טובה
כמרגלית שלא הייתי רוצה 
לגלות ומעיקרא לחדודי הוא 

   דבעי:
. כלומר לגלותה לאבדה ממני
חבב הטעם היה לאחרים ול

   אומר כן:
. ולכך לא פרט בה זו יוכבד

שהרי עדיין לא יצאה לאויר 
העולם אלא עובר במעי אמה 

  היתה בכניסת' למצרים:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י ּבְ יֵמ  ֶחְלּבוֹ ַרּבִ מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ   : ַנְחָמִני ּבַ

ִתיב: ר ַוְיִהי" ּכְ ֲאׁשֶ 437יֹוֵסף" ֶאת ָרֵחל ָיְלָדה ּכַ
  , (בראשית ל, כה) 

י ִאְתְיִליד יֹוֵסף?  ָנא ּכִ   ַמאי ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל ֵעׂשָ ָרָאה ַיֲעקֹ  ֵאין ַזְרעֹו ׁשֶ ל יֹוֵסף, ב ָאִבינּו ׁשֶ ַיד ַזְרעֹו ׁשֶ א ּבְ   ו ִנְמָסר ֶאּלָ
ֱאַמר: ּנֶ ו ּוֵבית ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית ֵאׁש  בַיֲעקֹ  ֵבית ְוָהָיה" ׁשֶ 438ְלַקׁש" ֵעׂשָ

   .(עובדיה א, יח) 
  

י ֵאיִתיֵביּה    : וֹ בּ לְ ֵח ַרּבִ
ם" ִוד ַוַיּכֵ ף ּדָ ׁשֶ 439"ְלָמֳחָרָתם ָהֶעֶרב ְוַעד ֵמַהּנֶ

  ! (שמואל א ל, יז) 
  

  ַמר ֵליּה: ָא 
תּוֵבי,  ַאְקְרֵיְך ְנִביֵאי לֹא ַאְקְרֵיְך ּכְ   ּדְ

ְכִתיב: ֶלְכּתוֹ " ּדִ    ָעָליו, ָנְפלוּ  ִצְקַלג ֶאל ּבְ
ה ֶ ַנׁשּ ָתי ֶוֱאִליהּוא ְויֹוָזָבד ּוִמיָכֵאל ִויִדיֲעֵאל ְויֹוָזָבד ַעְדָנה ִמּמְ    ְוִצּלְ

י ר ָהֲאָלִפים ָראׁשֵ ה ֲאׁשֶ ֶ    .א יב, כא) (דברי הימים    "ִלְמַנׁשּ
  

  : יֹוֵסף ַרבְמִתיב 
ֵני ִמן ּוֵמֶהם" ְמעֹון ּבְ ִעיר ְלַהר ָהְלכוּ  ׁשִ    ׂשֵ

ים יֵאל ּוְרָפָיה ּוְנַעְרָיה ּוְפַלְטָיה ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ֲאָנׁשִ ֵני ְוֻעּזִ ִעי ּבְ רֹ  ִיׁשְ םּבְ   , אׁשָ
ּכוּ  ֵאִרית ֶאת ַוּיַ ֵלָטה ׁשְ בוּ  ַלֲעָמֵלק ַהּפְ ם ַוֵיׁשְ ה םַהּיוֹ  ַעד ׁשָ   ! )מג-ד, מב '(דברי הימים א    "ַהּזֶ

  

הָאַמר  ר ַרּבָ יָלא ּבַ   : ׁשֵ
ִעי" ה ָאֵתי,  "ִיׁשְ ֶ ֵני ְמַנׁשּ   ִמּבְ

ְכִתיב: ה ּוְבֵני" ּדִ ֶ ִעי ֵחֶפר ְמַנׁשּ     .כד)-(על פי דברי הימים א' ה, כג 440"ְוִיׁשְ
   

        

                                                           

ֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי 437 ּלְ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ׁשַ ֲאׁשֶ   ַוְיִהי ּכַ
י הְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית  438 ו ּכִ ִריד ְלֵבית ֵעׂשָ ו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום ְולֹא ִיְהֶיה ׂשָ ר 'יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעׂשָ ּבֵ   ּדִ
ר  439 ע ֵמאֹות ִאיׁש ַנַער ֲאׁשֶ י ִאם ַאְרּבַ ף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיׁש ּכִ ׁשֶ ִוד ֵמַהּנֶ ם ּדָ כֵּ ֻנסוּ ָרְכבּו ַעל הַ ַוּיַ ים ַוּיָ ַמּלִ   ּגְ
ה ָרבוּ  כגכגכגכג  440 ִניר ְוַהר ֶחְרמֹון ֵהּמָ ַעל ֶחְרמֹון ּוׂשְ ן ַעד ּבַ ׁשָ ָאֶרץ ִמּבָ בּו ּבָ ה ָיׁשְ ֶ ֶבט ְמַנׁשּ ִעי ֶוֱאִליֵאל ְוַעְזִריֵאל ְוִיְרְמָיה 	כדכדכדכד. ּוְבֵני ֲחִצי ׁשֵ י ֵבית ֲאבֹוָתם ְוֵעֶפר ְוִיׁשְ ה ָראׁשֵ ְוֵאלֶּ

ים ְלֵבית ֲאבֹוָתםְוהֹוַדְוָיה ְוַיְחּדִ  מֹות ָראׁשִ י ׁשֵ ּבֹוֵרי ַחִיל ַאְנׁשֵ ים ּגִ   יֵאל ֲאָנׁשִ

  ם"רשב
. דלא רצה לשוב לבית מאי שנא

   אביו עד שנולד יוסף:
. בעמלק כשפשטו על ויכם דוד

צקלג ונהגו נשי דוד מיירי בספר 
שמואל והלא דוד מיהודה הוה 

לא מיוסף ונפל זרעו של עשו ו
בידו דעמלק היה בן אליפז בן 
עשו ואתה אמרת שאינו נמסר 
אלא ביד זרעו של יוסף והלא גם 
ביד שאר שבטים נמסר ואמאי 
קאמר קרא ובית יוסף להבה 

   טפי משבט יהודה:
. בדברי הימים בלכתו אל דכתיב

   צקלג להלחם בעמלק:
. ראשי האלפים נפלו עליו כו'

לפי שנשתתפו עמו  אשר למנשה
ממנשה דהיינו משבט יוסף לכך 

   נפלו בידו:
. ויכו את מבני שמעון וגו'

שארית הפלטה לעמלק אלמא 
ביד בני שמעון נמי נפלו ואתה 
אמרת שאין נמסר אלא ביד 

  זרעו של יוסף:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

כֹור י נֹוֵטל "ַהּבְ ַניִ  ּפִ    :םׁשְ
רֹוַע  ּזְ ָחַיִים ּבַ יָבה ּוַבּלְ   ,ּוַבּקֵ

יןְב וּ  ׁשִ   , מּוְקּדָ
ַבח ְבחוּ  ּוְבׁשֶ ָ ׁשּ    .ֲאִביֶהן ִמיַתת ְלַאַחר ְנָכִסים ׁשֶ
יַצד?    ּכֵ

יַח  ָרה ֲאִביֶהן ָלֶהן ִהּנִ ֶרת   :ּפָ ֶרת מּוְחּכֶ ּכֶ ַיד ּומּוׂשְ   , ֲאֵחִרים ּבְ
ָהְיָתה אוֹ  ֲאָפר, רֹוָעה ׁשֶ    ּבָ

   – ְוָיְלָדה
כֹור י נֹוֵטל - ּבְ ַנִים ּפִ   , ׁשְ
נוּ  ֲאָבל ים ּבָ תִּ ָרִמים ְוָנְטעוּ  ּבָ כֹור ֵאין - ּכְ י נֹוֵטל ּבְ ַנִים" ּפִ   .ׁשְ

  
רֹוַע  ַהאי ָחַיִים "ַהּזְ יָבה" ְוַהּלְ    ,ְוַהּקֵ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָאֵתי ִליֵדי ֲאבּוהֹון  יָטא!  –ִאי ּדְ ׁשִ   ּפְ

לֹא ָאֵתי ִליֵדי ֲאבּוה ָראּוי כִּ 'ָראּוי' הּוא, ְוֵאי –ֹון ְוִאי ּדְ כֹור נֹוֵטל ּבְ מּוְחָזק! ן ַהּבְ   ּבְ
  

ה ָעְסִקיַנן,  יֵרי ְכהּוּנָ ַמּכִ   ָהָכא ּבְ
ִאׁשְ  ֲאבּוהֹוןּוּדְ י ּדַ ַחּיֵ ִחיט ּבְ    .ּתְ

ּלא הוּ  נֹות ׁשֶ מוּ ְוָקָסַבר: ַמּתָ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ   .ְרמּו ּכְ
  

ין" ׁשִ   ,"מּוְקּדָ
יֵדיּה נִ    יְנהּו! ָלאו ּדִ

  
ים,  ים ַקּלִ ָקָדׁשִ   ּבְ

ָאַמר:  ִליִלי ּדְ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַאּלִ
ָעִלים הּוא.    ָממֹון ּבְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ַמַעל ּוָמֲעָלה""   , (ויקרא ה, כא) 441"'ּבַ
ים ְלַרּבֹות ים, ֳקָדׁשִ ֵהן ַקּלִ ָעִלים ָממֹון ׁשֶ   , ּבְ
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   . "ַרּבִ

  

יַח  ָרה ֲאִביֶהן ָלֶהן ִהּנִ ֶרת  :ּפָ ֶרת מּוְחּכֶ ּכֶ ַיד ּומּוׂשְ   , ֲאֵחִרים ּבְ
ָהְיָתה אוֹ  ֲאָפר רֹוָעה ׁשֶ   , ּבָ

   – ְוָיְלָדה

כֹור ּה  נֹוֵטל ּבְ י ּבָ ַנִים ּפִ    ."ׁשְ
  

א ּתָ ֶרת ָהׁשְ ֶרת" "מּוְחּכֶ ּכֶ יְדהּו ַקְייָמאּומּוׂשְ ָמָרּה ּדִ ְרׁשּוָתא ּדְ ָלאו ּבִ   , , ּדְ
ֵקיל ֲעָיא?!  ָאְמַרּתְ ׁשָ ֲאָפר, ִמיּבָ   רֹוָעה ּבָ

  
ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ

ֶרת ֶרת" "מּוְחּכֶ ּכֶ ֲאָפר" "רֹוָעהּדּוְמָיא ְד  ּומּוׂשְ    ּבָ

ֲאָפר" "רֹוָעהָמה  יָלא ָקא ָאֵתי, - ּבָ ִמּמֵ ָבָחא ּדְ ּה ְמזֹוָנא,  ׁשְ   ְוָלא ָקא ַחְסִרי ּבָ
ֶרת ַאף  קכד,א ֶרת"ּומוּ  "מּוְחּכֶ ּכֶ ּה ְמזֹוֵני. ׂשְ יָלא ָקא ָאֵתי, לֹא ַחְסִרי ּבָ ִמּמֵ ָבָחא ּדְ   ׁשְ

  
  

                                                           

ה 441 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ

  ם"רשב
   . בן כהן:בכור

   . לקמן מפרש לה:נוטל בזרוע פי שנים כו'
  . לקמן מפרש לה:ובמוקדשים

   . מעצמן כיצד הניח כו':שבחוש
   . למחצית שכר:מוחכרת
   . בדבר קצוב עד זמן פלוני:מושכרת

   . אחו דלא חסרי מזוני כדלקמן:באפר
. בהאי ולד הואיל ושבחא וילדה בכור נוטל פי שנים

   דממילא הוא ודמי כאילו הוחזק בו אביהן:
. דהאי שבחא על ידי היתומים עצמן הוא אבל בנו בתים

   ילא לא קא שקיל פי שנים:ולאו ממ
. דלא דמי לשבחא שהשביחו הנכסים דכיון ראוי הוא

דהוי אבוהון מוחזק בנכסים והן עצמן הושבחו כמי 
שהוחזקו בשבח דמי אבל הני מתנות לא זכה אביהן 

   כלום מחיים וכולן הוו שבח:
. שאנשי העיר קרוביו ה''ג במכירי כהונה עסקינן

ו זיכוי גמור במתנות ומכיריו של כהן זה ומזכין ל
   בהמותיהן מיד כשנשחטו קודם שהופרשו מן הבהמה:

. ודמי כמאן דאתו לידיה ודאשתחיט בחיי אבוהון
בטבלייהו דאמרי' בשחיטת חולין בפ' הזרוע (דף קל:) 
דקני להו כהן אי אתו לידיה בטבלייהו דמתנות שלא 
הורמו כמי שהורמו דמיין כדנפקא לן התם מוזה יהיה 

הנים מלמד שהמתנות דינן להוציאן בדיינין משפט הכ
אי אתו לידיה בטבלייהו כדמפרש התם וה''נ כיון 
דאשתחיט בחיי אבוהון והן מכירין של כהן זה ומרעיו 
ואוהביו אע''פ שעדיין לא הופרשו הרי הם כאילו באו 
לידו שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין 

הן בחייו דמתנות בתוך הבהמה ודמי כמי שהוחזק ב
שלא הורמו כמי שהורמו דמיין ויטול בהן בכור פי שנים 
והשתא ליכא למיפרך פשיטא דהשתא אשמועינן טובא 

   דאע''פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין:
. כגון חטאות ואשמות מוקדשין לאו דידיה נינהו

מחיים קדשי ה' נינהו ויש בהן מעילה כל זמן שלא 
ן מעילה כדדרשינן קדשי ה' נשחטו אבל שלמים אין בה

קדשים המיוחדים לשם יצאו קדשים קלים שאין 
מיוחדים לשם ומיהו אינם ממונו דמיקדש מיהא קדשי 
ולא קרינא בהו בכל אשר ימצא לו ואפילו אם נשחטו 
שיכול לאכלן אינם שלו כדתנן בפ''ב דקדושין המקדש 
בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה 

שלחן גבוה קא זכו ומשני בקדשים קלים מקודשת דמ
ומחיים דהוי ממונו לרבי יוסי הגלילי ומיהו לאחר 
שחיטה לא כדאמרינן בפרק ראשון דב''ק כי אמר ר' 
יוסי הגלילי מחיים אבל לאחר שחיטה דכי קא זכו 

   משלחן גבוה קא זכו לא אמר:
   . לכל דבר אף לקדש את האשה:דאמר ממון בעלים הם

. וכחש בעמיתו בפקדון וגו' וכחש בה ומעלה מעל בה'
   ונשבע על שקר וחזר והודה והביא את אשמו:

. להתחייב עליהם אשם גזילות אם לרבות קדשים קלים
כפר בהן ונשבע והודה כשאר גזל ממון שהרי ממונו הן 
שהבשר והעור שלו ואין לגבוה בהן אלא אימורים 

ם ולכהן חזה ושוק ובה' ובעמיתו קדריש דהיינו שלמי
שהאימורים לשם והבשר לבעלים והך מעילה דהכא 
אינו אלא לשון שינוי וכן הוא אומר (דה''ב כו) וימעל 
בה' אלהיו וכן בסוטה הוא אומר (במדבר ה) איש איש 
כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל בתורת כהנים דהא 
מעילה ממש ליכא בשלמים כדפרישית דממעיט להו 

ה מן ההקדש גבי בתורת כהנים מדכתיב קדשי ה' בנהנ
   מעילה:

   . דאב קיימא:דלאו ברשותיה
   . דהוי מוחזק מיבעיא:רועה באפר

  . מעשב השדה:מה רועה באפר שבחא דממילא
. קמיירי דאין אף מוחכרת ומושכרת בשבחא דממילא

מעלין לה היתומים מזונות ואם תאמר ליתני רועה 
באפר ואנא ידענא דהוא הדין למוחכרת ומושכרת היכא 

מחסרי מזוני ול''ל למיתני מוחכרת ומושכרת כלל דלא 
דאיצטריך תו רועה באפר ללמד עליהם דבדלא חסרי 
מזונות מיירי איצטריך סד''א כל מוחכרת ומושכרת לא 
שבחא דממילא הוא אלא ע''י בני אדם שחורשין בה 
ועובדין בה ולא לישקול בה בכור פי שנים קמ''ל דכיון 

הן ואין טורחין בהן אלא דהיתומין עצמן אין חורשין ב
אחרים שבחא דממילא חשבינן לה היכא דאין מעלין 

  לה מזונות:
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יַח [ ָרה ֲאִביֶהן ָלֶהן "ִהּנִ ֶרת  :ּפָ ֶרת מּוְחּכֶ ּכֶ ַיד ּומּוׂשְ   , ֲאֵחִרים ּבְ

ָהְיָתה אוֹ  ֲאָפר רֹוָעה ׁשֶ   , ּבָ
   – ְוָיְלָדה

כֹור ּה  נֹוֵטל ּבְ י ּבָ ַנִים" ּפִ   ].ׁשְ
  

  י? ַמנִּ 
  

י ִהיא   .ַרּבִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
כֹור "ֵאין י נֹוֵטל ּבְ ַנִים ּפִ ַבח ׁשְ ׁשֶ ְבחוּ  ּבְ ָ ׁשּ   . ֲאִביֶהן ִמיַתת ְלַאַחר ְנָכִסים ׁשֶ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

  : ֲאִני אֹוֵמר
כֹור י נֹוֵטל ּבְ ַנִים ּפִ ַבח ׁשְ ׁשֶ ְבחוּ  ּבְ ָ ׁשּ   , ֲאִביֶהן ִמיַתת ְלַאַחר ְנָכִסים ׁשֶ
ַבחּבְ  לֹא ֲאָבל יחוּ  ׁשֶ ּבִ ִהׁשְ   . ֲאִביֶהן ִמיַתת ְלַאַחר ְיתֹוִמים ׁשֶ
ַטר ָיְרׁשוּ  כֹור - חֹוב ׁשְ י נֹוֵטל ּבְ ַנִים ּפִ   , ׁשְ
ַטר ֲעֵליֶהן ָיָצא כֹור - חֹוב ׁשְ י נֹוֵתן ּבְ ַנִים ּפִ   . ׁשְ
אי – "נֹוֵטל ְוֵאיִני, נֹוֵתן ֵאיִני": ָאַמר ְוִאם ַ    ."ַרׁשּ

  

ַר  ַנן? ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ   ּבָ
  

י לוֹ  ָלֶתת" ָאַמר ְקָרא: ַנִים ּפִ    .(דברים כא, יז) 442"ׁשְ
ָנה' ָק     ,ְרֵייּה ַרֲחָמָנא'ַמּתָ

ָמְטָיא ִליֵדיּה,  ָנה ַעד ּדְ   ַמה ַמּתָ
ָמְטָיא ִליֵדיּה.  כֹוָרה ַעד ּדְ   ַאף ֵחֶלק ּבְ

  
י    ?ְוַרּבִ

  
י" אֹוֵמר: ָאַמר ְקָרא: ַנִים ּפִ יׁש ֵחֶלק ּבְ  -  "ׁשְ ׁשּוט, ַמּקִ   כֹוָרה ְלֵחֶלק ּפָ

לֹא ְמָטא ִליֵדיּה  ב ּדְ ׁשּוט ַאף ַעל ּגַ    ,ַמה ֵחֶלק ּפָ
לֹא ְמָטא ִליֵדיּה.  ב ּדְ כֹוָרה, ַאף ַעל ּגַ   ַאף ֵחֶלק ּבְ

  
ַנן ַנִמי!    ְוַרּבָ

י"ָהְכִתיב:  ַנִים ּפִ    !"ׁשְ
  

   .ְלֵמיְתָבא ֵליּה ַאַחד ִמְצָרא ַההּוא,
  

י ַנִמי!    ְוַרּבִ
  ! "לוֹ  ָלֵתת" :ָהְכִתיב

  
ִאם ָאַמר:  אי.  - "ֵאיִני נֹוֵטל ְוֵאיִני נֹוֵתן"ַההּוא, ׁשֶ ַ   ַרׁשּ

  
  

א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ
ים,  יְקָלא ְוַאּלִ   ּדִ

יְרטֹון,  יק ׂשִ   ַאְרָעא ְוַאּסֵ
ֵקיל,  ׁשָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ

ִליִגי:  י ּפְ   ּכִ
ֲחפּוָרה ַוֲהָוה ׁשּוְבֵלי,    ּבַ

ְמֵרי, ׁשְ    לֹוָפֵפי ְוָהוּו ּתַ
יָלא.  ִמּמֵ ָבָחא ּדְ ָמר ָסַבר: ׁשְ   ּדְ

י. ּנֵ ּתַ   ּוָמר ָסַבר: ִאיׁשְ

                                                           

יר לָ  442 נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ ֹכר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ ית אֹנֹו לֹו ִמׁשְ י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ   ֶתת לֹו ּפִ

  ם"רשב
. ולא גרסינן ומני דלא קמהדר אתירוצא הכי גרסינן מני רבי היא

   דלעיל כלל אלא מילתא באפי נפשה היא דקבעי גמרא:
. הך ברייתא דקתני דנוטל בכור בשבח ששבחו נכסים ממילא מני

   ביהן רבי היא:לאחר מיתת א
. ממילא אבל כשהשביחו יורשין הכל מודים דאינו בשבח ששבחו
   נוטל פי שנים:

. היינו מלוה בשטר בכור נוטל פי שנים דכיון ירשו שטר חוב
דמוחזק בשטר ועל פי השטר גובין את המלוה הרי הוא כאילו 
השטר השביח דהיינו נכסים ששבחו ממילא ומיהו אליבא דרבנן 

י שנים ומסקנא דמילתיה דרבי היא והכי מוכח לקמן אינו נוטל פ
בשמעתין ודוקא מלוה בשטר אבל מלוה על פה ואפי' בעדים כיון 
דליכא שטרא ומצי למטען פרעתיה לך דהמלוה את חבירו בעדים 
אין צריך לפרעו בעדים אפי' רבי מודה דלא שקיל פי שנים דהא אין 

   צמן:מוחזקין מחוב זה כלל דנימא הנכסים שבחו מע
. שחייב אביהם לאחרים מילתא באנפי נפשה יצא עליהו שטר חוב

   היא ודברי הכל ואפי' בלא ירשו שטר חוב מיירי:
. כי היכי דנוטל פי שנים שאותן נכסים נשתעבדו בכור נותן פי שנים

   כולן למלוה:
. פי שנים מכל ירושת אבי שהריני מוחל חלק ואם אמר איני נוטל

וט ולפיכך לא אשלם למלוה פי שנים אלא בכורה ואטול חלק כפש
כנגד מה שאני נוטל רשאי וכשתובעו זה המלוה לדין אין בית דין 
יכולין לכופו לפרוע אלא כנגד חלק פשיטותו ונפקא מינה שצריך זה 
המלוה לתבוע את אחיו של זה לדין ואם אין יכול לכופם מפסיד או 

עד דשמעו ב''ד  אם הלכו למדינת הים אין מורידין לבע''ח בקרקע
טענת האחין דמה ידעינן איזה טענה יש להן דשמא יטענו פרענו או 
שטר פרוע הוא דסלקא דעתך כיון דבכור הוא זכי ליה רחמנא פי 
שנים ואינו יכול לומר איני חפץ שיהיו שלי דבעל כרחו הרי הן שלו 
דמשעה שמת אביו ירש פי שנים עד שיפקירם או עד שימכרם או 

וצריך להגבות לזה המלוה כנגד פי שנים קא משמע  יתנם לאחרים
לן דבעל כרחו לא זכי ליה רחמנא דכתב לתת לו כעין מתנה אם 
ירצה לקבלה ואם ימחה שלא לקבל אין מזכין לו לאדם בעל כרחו 
דלא קרייה רחמנא ירושה אלא מתנה אבל מחלק פשיטותו אינו 

ואם אמר  יכול לומר כן שהרי יורש הוא בעל כרחו. ויש מפרשין
איני נוטל בשטר חוב שיש לאבי על אחרים פי שנים וגם איני נותן 
בשטר חוב היוצא עליו פי שנים רשאי ושיבוש גמור הוא שהרי 
השטר היוצא על אביהן אינו דינו לגבות משטר שיש לאביהן על 
אחרים דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב אלא ממקרקעי 

לק בכורה מן השטרות של אביו הוא דקגבי הלכך אע''ג שמחל ח
   כיון דבקרקעות הוא נוטל פי שנים חייב להחזיר למלוה פי שנים:

. דאפי' בשבחא דממילא לא שקיל חלק מאי טעמייהו דרבנן
   בכורה:

. דנותן ואינו יכול ליתנה לאחרים דאין אדם עד דמטיא לידיה
   מקנה דבר שלא בא לעולם:

ם היינו שני חלקים חלק . דפי שנימקיש חלק בכורה לחלק פשוט
פשוט וחלק בכורה והזכירם בתיבה אחת דהוה מצי למכתב חלק 

   אחד על אחיו:
. דכל ראוי שבעולם הבן מה חלק פשוט אע''ג דלא מטא לידיה

יורש מאביו דהא לא איקריא ירושה מתנה דנימא אינו נוטל חלק 
פשוט אלא במוחזק אף חלק בכורה נמי ומיהו ראוי גמור כגון 

יחו יתומים לא שקיל פי שנים דלהכי אהני בכל אשר ימצא שהשב
   לו:

. שני חלקים יטול במקום אחד כחלק פשוט שהוא חלק אחד מצרא
אחד ונוטל במקום אחד ונפקא מינה דכל מקום שנפל לו הגורל 
לחלק פשוט יטול שם בלא גורל חלק בכורה ואם הן שני אחין 

ור ואחד לפשוט ושלש שדות לא יפילו שלשה גורלות שנים לבכ
שהרי אם יפול חלק הפשוט בשדה האמצעי לא יזכה בו דאם כן 
נמצא נוטל הבכור בשני מקומות אלא שני גורלות יפילו ויטילום על 
שני שדות החיצונות ואיזה שיעלה לבכור יקח ויטול גם האמצעי 
שאצלו עמו ורבי איכא למימר דהך סברא נמי דחד מצרא נפקא 

   ליה מהיקשא:
. ורבנן נמי תרתי שמעת מינה מדכתיב איני נוטל כו' שאם אמר

לתת שמעינן דמתנה קרייה רחמנא ואינו יכול ליתן עד דאתיא 
לידיה דנותן ומדכתיב לו שמעינן דלא זכה בה בכור עד שתבא לידו 

   שאם אמר איני נוטל רשאי:
. האי איני נותן לאו דוקא נקט ליה שאם אמר איני נוטל ואיני נותן

קרא לא ילפינן ליה אלא מסברא דכיון דאין נוטל ודאי הכא דהא מ
לא יתן וה''פ ההוא שאם אמר איני נוטל לפי שאיני רוצה ליתן 
רשאי ואורחא דמילתא נקט שאין אדם רגיל לומר איני נוטל אלא 
מפני שצריך להחזיר מה שהוא נוטל לאחרים דמה לו ולצרה ליטול 

   כדי ליתן:
   . קטן הניח להן אביהן:דיקלא
. שנתעבה אחרי כן וכן הניח להן ארעא ואסקא אחרי כן ואלים

   שירטון וזבל ונתייפתה בכך:
   . רבי ורבנן:דכ''ע

   . דעדיין שמו עליו:דשקיל
. שחת הניח להן ונעשו אחרי כן שובלי וכן שלופפי דקלים בחפורה

שהפריחו פירות ונעשו אחרי כן תמרים בכי האי גוונא שבחא 
   דממילא פליגי:

   . רבנן:סברומר 
. העשב להיות חטין והפרחים להיות תמרים דהוי דבר אישתני

  אחר ושם אחר:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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הָאַמר  ר ַרּבָ י ָאַמר  ָחָנא ּבַ יאַרּבִ   : ִחּיָ

י ִדְבֵרי ַרּבִ ה ּכְ ה,  - ָעׂשָ   ָעׂשָ
ִדְבֵרי ֲחָכִמים  ה.  -ּכְ   ָעׂשָ

   
ָקא ֵליּה:   קכד,ב   ְמַסּפְ

ַר  י ֵמֲחֵבירֹו' ְולֹא ֵמֲחֵביָריו, ִאי 'ֲהָלָכה ּכְ   ּבִ
י ֵמֲחֵבירֹו', ַוֲאִפיּלּו ֵמֲחֵביָריו.  ַרּבִ   אֹו 'ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ַרבָאַמר  ַנְחָמן ַרבָאַמר 

יָאסוּ  ִדְבֵרי ַרּבִ   .ר ַלֲעׂשֹות ּכְ
  

י ֵמֲחֵבירוֹ 'ָקא ָסַבר:  ַרּבִ   ְולֹא ֵמֲחֵביָריו.  'ֲהָלָכה ּכְ
  
יֵדיּה ָא  ַנְחָמן ַרבוְ    ַמר: ּדִ

י.  ִדְבֵרי ַרּבִ ר ַלֲעׂשֹות ּכְ   מּוּתָ
  

י ֵמֲחֵבירֹו ַוֲאִפיּלּו ֵמֲחֵביָריו'ָקא ָסַבר:  ַרּבִ   . 'ֲהָלָכה ּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י,  ִדְבֵרי ַרּבִ   ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכְ

ה ָעׂשּוי.    ְוִאם ָעׂשָ
  

ין'ָקא ָסַבר:  ַמר.  'ַמּטִ   ִאיּתְ
  
  

ֵני    : ַנְחָמן ַרבּתָ
ָאר ִס  ׁשְ   , ַרב ְדֵביְפֵרי ּבִ

כֹ "" ר לּבְ ֵצא ֲאׁשֶ   .(דברים כא, יז) 443"לוֹ  ִיּמָ

ָרט ַבח ּפְ יחוּ  ְלׁשֶ ּבִ ִהׁשְ ין ׁשֶ   ."ֲאִביֶהן ִמיַתת ְלַאַחר יֹוְרׁשִ
  

ְבחּו ְנָכִסים ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן  ָ ׁשּ ַבח ׁשֶ ֵקיל.  –ֲאָבל ׁשֶ   ׁשָ
י?    ּוַמּנִ

י ִהיא.    ַרּבִ
  

ֵני  ר ָרִמיּתָ   : ָחָמא ּבַ
ָאר ִסְפֵרי  ׁשְ   : ַרב ְדֵביּבִ

כֹ "" ר לּבְ ֵצא ֲאׁשֶ   .(דברים כא, יז)    "לוֹ  ִיּמָ

ָרט ַבח ּפְ ְבחוּ  ְלׁשֶ ָ ׁשּ   ."ֲאִביֶהן ִמיַתת ְלַאַחר ְנָכִסים ׁשֶ
  

ֵקיל.  לֹא ׁשָ ין ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן ּדְ יחּו יֹוְרׁשִ ּבִ ִהׁשְ ַבח ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ
י?    ּוַמּנִ

ַנן ִהי   א.  ַרּבָ
   

                                                           

ית אֹנֹו לֹו ִמ  443 י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ ֹכר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ   ׁשְ

  ם"רשב
   . הדיין כדברי רבי:עשה
. ולא נאמר טעה בדבר עשה

  משנה חוזר:
. הא דאמרי' מספקא ליה

בעירובין (דף מו:) הלכה כרבי 
מחבירו אי אמרי' דוקא מחבירו 
כשחולק יחיד עליו אבל לא 

מקום הלכה מחביריו דבכל 
כחביריו והכא חביריו פליגי 

   עליה:
. בכל מקום ואפילו מחביריו

   וה''ה להך:
. אסור אסור לעשות כדברי רבי

לדון כן דקעבר אלא תטה 
משפט דהא אם עשה אינו עשוי 
כדמפ' לקמיה קסבר הלכה 
כרבי מחבירו ולא מחביריו 
והאי דקאמר אסור לעשות כן 
ולא קאמר אין הלכה כרבי 

שום דאמר לעיל כי האי היינו מ
לישנא עשה כדברי רבי עשה 

   אמר איהו נמי אסור לעשות:
. אמר רבא (הלכתא) כרבי כו'

אהא הלכתא לא סמכינן אלא 
אהלכתא דרב פפא דהוא בתרא 

   לקמן בשמעתין (דף קכה:):
. כך נאמר בבית מטין איתמר

המדרש מטין את הדין אחר 
דברי חכמים לדון כן לכתחלה 

ד כרבי עבד ולא ומיהו אי עב
מהדרינן עובדא והכי מפרשינן 
לכל מטין איתמר שבגמרא והכי 
אמרי' בהדיא במס' [כתובות] 

   (דף פד:):
. ספרא דבי בשאר ספרי דבי רב

רב היינו תורת כהנים ברייתא 
של ספר ויקרא שאר ספרי דבי 
רב קרי למדרש של ספר במדבר 
מוישלחו מן המחנה עד סוף 

ומכילתא הספר אלה הדברי' כו' 
דהיינו מדרש אלה שמות 
מהחדש הזה לכם עד סוף הספר 
כולהו אקרי שאר ספרי דבי רב 
והיינו דאמרינן בעלמא 
(סנהדרין דף פו.) סתם מתני' 
רבי מאיר סתם ספרא רבי 
יהודה סתם ספרי רבי שמעון 
סתם סדר עולם ר' יוסי סתם 
תוספתא רבי נחמיה וכולן 

   אליבא דר' עקיבא:
   . ממילא:ופרט לשבח ששבח

. כגון בנו בתים ונטעו שהשביחו
כרמים או חסרו מזוני או מעות 

  בהוצאת נכסים להשביחן:
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מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ

ִמְלֶוה.  ַנִים ּבְ י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ   ֵאין ּבְ
  

  ְלַמאן? 
ַנן ֲעָיא?!  - ִאיֵליָמא ְלַרּבָ ֵקיל, ִמְלֶוה ִמּבָ ַנן לֹא ׁשָ ְרׁשּוֵתיּה ָאְמִרי ַרּבָ ִאיֵתיּה ּבִ ָבָחא ּדְ א ׁשְ ּתָ   ָהׁשְ

י א ְלַרּבִ   .ֶאּלָ
  

ַתְנָיא:  א ָהא ּדְ   ְוֶאּלָ
ַטר "ָיְרׁשוּ    : חֹוב ׁשְ
כֹור י נֹוֵטל - ּבְ ַנִים ּפִ ין ׁשְ ִמְלֶוה ּבֵ ין ּבְ ית" ּבֵ ִרּבִ    ,ּבְ

ַנן!  י ְולֹא ַרּבָ י? לֹא ַרּבִ   ַמּנִ
  

ַנן,    ְלעֹוָלם ְלַרּבָ
  ְוִאְצְטִריְך, 

ָט  ָנֵקיט ׁשְ יָון ּדְ ְך ָאִמיָנא: ִמְלֶוה, ּכֵ ְעּתָ ְמָיא, ָסְלָקא ּדַ ַגְבָיא ּדָ ַמאן ּדְ   ָרא ּכְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ם:  ְלחּו ִמּתָ   ׁשָ

כֹור  ִמְלוֶ   - ּבְ ַנִים ּבְ י ׁשְ   ה, נֹוֵטל ּפִ
ית ִרּבִ   . ֲאָבל לֹא ּבְ

  
  ְלַמאן? 

ַנן ְרׁשּוֵתיּה ָא  - ִאיֵליָמא ְלַרּבָ ִאיֵתיּה ּבִ ָבָחא ּדְ א ׁשְ ּתָ ֵקיל, ִמלְ ָהׁשְ ָלא ׁשָ ַנן ּדְ ֲעָיא?! ְמִרי ַרּבָ   ֶוה ִמּבָ
  

י.  א ְלַרּבִ   ֶאּלָ
  

ית לֹא?!  ִרּבִ י, ּבְ   ּוְלַרּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

י"   : ָאַמר ַרּבִ
כֹור י נֹוֵטל  - ּבְ ַנִים ּפִ ין ׁשְ ִמְלֶוה ּבֵ ין ּבְ ית ּבֵ ִרּבִ    !"ּבְ

  
ַנן ִהיא    ,ְלעֹוָלם, ַרּבָ

ְמָיא.  ַגְבָיא ּדָ ַמאן ּדְ   ּוִמְלֶוה ּכְ
  
  

ר ַאָחא ַרבָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרב ּבַ
  ְלַאְתִרין ְוָדֵריׁש:  ַאֵמיָמרִאיְקַלע 

כֹור  ִמְלֶוה   -ּבְ ַנִים ּבְ י ׁשְ    ,נֹוֵטל ּפִ
ית.  ִרּבִ   ֲאָבל לֹא ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵעי ְלַטֲעַמְייהוּ     ,ְנַהְרּדְ
ָאַמר  הּדְ   : ַרּבָ

בּו ַקְרַקע    ֵיׁש לֹו,  -ּגָ
בּו ָמעֹות    ֵאין לֹו.  -ּגָ

  
  ָאַמר:  ַנְחָמן ַרבוְ 

בּו ָמעֹות    ֵיׁש לֹו,  -ּגָ
בּו ַקְרַקע    ֵאין לֹו.  -ּגָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ָיא,    ְלִדיָדְך ַקׁשְ
ָיא!    ְלַרב ַנְחָמן ַקׁשְ

  ם"רשב
. אין הבכור נוטל פי שנים במלוה

   אפי' במלוה בשטר:
. כלומר כמאן סבירא אליבא דמאן

   ליה שהוצרך לומר כן:
. כגון חפורה והוו שבחא דממילא

שובלי שמוחזק קצת באותן 
   הנכסים:

. דאינו מוחזק כלל במעות מלוה
אלא בשטר דהוה ניירא בעלמא 

   מיבעיא:
. והך דקתני לעולם אליבא דרבנן

   ירשו שטר חוב רבי היא:
   . של עובד כוכבים:במלוה

. אע''פ שכתוב אבל לא ברבית
בשטר ומלוה כמאן דגביא דמיא 
הואיל ונקיט שטרא אבל רבית 
אע''ג דנקיט שטר וכבר עבר הזמן 

ו לא דאין לך ראוי כזה משמת אבי
דבר שלא היה שלו מעולם אבל 
מעות מלוה דקשקיל מעות הלוהו 
ונמצא השטר מוחזק בידו במקום 
מעותיו והרי הוא כמו משכון ובזה 
הכל מודים דמלוה שהניח משכון 
עליה שקיל פי שנים דבעל חוב 

   קונה משכון וכן פסק ר''ח:
. פליגא אהך דרב הא דשלחו מתם

ואל דלעיל ותרוייהו יהודה אמר שמ
אליבא דרבנן מר משוי ליה מוחזק 
כיון דנקיט שטרא ומר לא חייש 
לשטרא דניירא בעלמא הוא וי''מ 
דהא דשלחו מתם במלוה של עובד 
כוכבים כדקתני אבל לא ברבית 
והך דרב יהודה אמר שמואל 
במלוה של ישראל ולא פליגי והבל 
הוא בידם דאדרבה איפכא 

ראל הוי מסתברא דבמלוה של יש
מוחזק טפי ממלוה של עובדי 

   כוכבים אשר פיהם דבר שוא:
. אמימר כרב נהרדעי לטעמייהו

נחמן סבירא ליה דתרוייהו הוו 
מנהרדעא כדאמר אמימר (לעיל ד' 
לא.) אנא מנהרדעא אנא וסבירא לי 
כו' דתרוייהו סבירא להו דמעות 
שאדם חייב לחבירו הוי מוחזק 

   בהן:
אביהן אין . בחוב מלוה גבו קרקע

לו לבכור פי שנים דמעות הלוהו 
ולא קרקע אבל גבו מעות יש לו 
שהרי מעות הלוהו ובמעות חשבינן 
ליה מוחזק אליבא דשלחו מתם 
והיינו כאמימר דדרש בכור נוטל פי 
שנים במלוה דהיינו מעות ורב נחמן 
לפרושי אתא האי דשלחו מתם 
בכור נוטל פי שנים במלוה ול''נ 

רדעי לטעמייהו דהאי דאמרי' נה
לא בא למעט דברי רבה דאמר גבו 
קרקע יש לו דהא אמימר סתמא 
דרש בכור נוטל פי שנים במלוה לא 
שנא קרקע ולא שנא מעות אלא 
למעוטי מדרב יהודה אמר שמואל 
אתא דאמר לעיל אליבא דרבנן 
דאין הבכור נוטל פי שנים במלוה 
ואמימר סבירא ליה כדשלחו מתם 

ירא להו וכרב נחמן ורבה דסב
   כדשלחו מתם:

. מבעל חוב יש לו לבכור גבו קרקע
פי שנים דהאי קרקע אשתעבד 
לאבוהון בחייו וכמי שהיה לו 
במשכון דמי וחשבינן ליה מוחזק 

   ליטול הבכור פי שנים:
. דמלוה להוצאה גבו מעות אין לו

ניתנה והני מעות אחריני נינהו 
  וכאילו לא הוחזק בם אביהן:
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ָיא:     ְלִדיָדְך ַקׁשְ

לֹא   קכה,א  ָנא ָמעֹות ּדְ ַבק ֲאבּוהֹון,  -ַמאי ׁשְ ָלאו ָהֵני ָמעֹות ׁשְ   ּדְ
ַבק ֲאבּוהֹון!  -ע ַנִמי ַקְרַק    ָלאו ָהא ַקְרַקע ׁשְ

  
  ְועֹוד, 

ְבֵני ַמֲעָרָבא, : 444ָאַמר ָמר ָהא ר ַטֲעָמא ּדִ ּבֵ   ִמְסּתַ
א  ִאי ָקֵדים ַסְבּתָ ָנא ּדְ    !ְזִביָנּה ְזִביֵני -ְוַזּבְ

  
ָיא:    ְלַרב ַנְחָמן ַקׁשְ

לֹא  ָנא ַקְרַקע ּדְ ַבק ֲאבוּ  -ַמאי ׁשְ ָלאו ָהא ַקְרַקע ׁשְ   הֹון, ּדְ
ַבק ֲאבּוהֹון!  -ָמעֹות ַנִמי    ָלאו ָהֵני ָמעֹות ׁשְ

  
  ְועֹוד, 

הָאַמר  ַנְחָמן ַרבָהא ָאַמר  ר ַרּבָ   : ֲאבּוהַּ  ּבַ
חֹוַבת ֲאִביֶהן,  בּו ַקְרַקע ּבְ ּגָ   ְיתֹוִמים ׁשֶ

ַעל חֹוב חֹוֵזר ְוגֹוֶבה ֵמֶהן!    ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָיא ְולֹא ְלַרב  ָיא, לֹא, ְלִדיִדי ַקׁשְ   ַנְחָמן ַקׁשְ

ְבֵני ַמֲעָרָבא ָקָאְמִריַנן,    ַטֲעָמא ּדִ
  ְוָלן ָלא ְסִביָרא ָלן. 

  
א"ַמאי    ? "ַסְבּתָ

  
ַההּוא    ָאַמר ְלהּו:  ּדְ ּדְ

א ּוַבְתָרּה ְלָיְרַתאיְנָכַסי לְ "  קכה,ב   , "ַסְבּתָ
ֲהָוה ְנִסיָבא,  א ּדַ ַרּתָ   ָהְוָיא ֵליּה ּבְ

י ַבְעָלּה  ַחּיֵ ִכיָבא ּבְ א, ׁשְ י ַסְבּתָ    ּוְבַחּיֵ
ַבע.  ַעל ָקא ּתָ א, ֲאָתא ּבַ ִכיָבא ַסְבּתָ ׁשְ ַתר ּדִ   ּבָ

  
  : הּוָנא ַרבָאַמר 

  ַוֲאִפיּלּו ְלָיְרֵתי ָיְרַתי.  -'ְלָיְרַתי' 
  
  ָאַמר:  ָעָנן ַרבוְ 

  ְולֹא ְלָיְרֵתי ָיְרַתי.  -'ְלָיְרַתי' 
  

ם:  ְלחּו ִמּתָ   ׁשָ
ַרב ָע  ָווֵתיּה ּדְ   ָנן, ִהְלְכָתא ּכְ

ְעֵמיּה.    ְוָלאו ִמּטַ
  

ַרב ָעָנן  ָווֵתיּה ּדְ ַעל לֹא ָיֵרית.  -ִהְלְכָתא ּכְ ּבַ   ּדְ
ִאיּלּו ַרב ָעָנן ָסַבר:  ְעֵמיּה ּדְ   ְוָלאו ִמּטַ

יּה לֹא ָיֵרית.  ָרא ִלְבַרּתֵ ֲהָוה ֵליּה ּבְ ב ּדַ   ַאף ַעל ּגַ
יּה וַ  ָרא ִלְבַרּתֵ ִאיּלּו ֲהָוה ֵליּה ּבְ אי ָיֵרית, ְולֹא ִהיא, ּדְ   ּדַ

ֲהָוה ֵליּה 'ָראּוי',  ּום ּדַ ָלא ָיֵרית, ִמׁשּ   ּוַבַעל ַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ
מּוְחָזק'.  'ּבְ 'ָראּוי' ּכְ ַעל, נֹוֵטל ּבְ   ְוֵאין ַהּבַ

  
ְב'מּוְחָזק'?!  'ָראּוי' ּכִ ַעל נֹוֵטל ּבְ ַרב הּוָנא ָסַבר ּבַ ָלל ּדְ   ִמּכְ

  
י ָאַמר    : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ָבר זֶ  ים, ּדָ ְקַטּנִ ים ּבִ ּיֵ ְגדֹוִלים ְוִנְסּתַ ח ּבִ   ה ִנְפּתַ

ל ָהאֹוֵמר ֵמי!  "ַאֲחֶריךָ " :ּכָ יו' ּדָ אֹוֵמר: 'ֵמַעְכׁשָ   ּכְ
                                                           

 גירסת הב"ח ועוד. (אביי תלמידו של רבה, ודאי פנה אליו בגוף שלישי.תוקן על פי  .:)ָאַמְרּתְ ּדְ (ַאּתְ הּוא  דפוס:גירסת ה 444

  ם"רשב
   . שקיל בהו בכור פי שנים ודאי היינו טעמא דידך משום דלאו הני מעות כו':דלא מ''ש מעות

   . דאי הוה בעי לוה הוה מסלק ליה בזוזי:לאו הא קרקע שבק אבוהון
. רבה דאמר בעובדא דההיא סבתא דהויא לה בת בן בנה הנשואה לבעל וראויה הויא ועוד האמר

סבתא ואתא בעל וקא תבע ירושת הזקנה כאילו ההיא בת ליורשה ומתה ההיא בת ואח''כ מתה ה
אשתו קיימת ושלחו מתם דהיינו בני מערבא שאין הבעל נוטל משום דהוו הנהו קרקעות ראוין 
לאשתו אם תמות הזקנה בחייה והרי מתה היא בחיי הזקנה ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק 

אוי ולא מוחזק לבת שכל זמן ואמר רבה מסתבר טעמא דבני מערבא דאין הבעל יורש דהוה ליה ר
שהזקנה בחייה אין לבת בהן כלום שהרי אם מכרה הזקנה הנכסים בחיי הבת מכירתה קיימת כן 
אלו נכסי הלוה אע''פ שראוים הן לגבות המלוה חובו מהן כיון שלא הגיעו לידי המלוה מחיים 

בקרקע אחרת חוץ מזו  ראוין הן דהא אי הוה בעי לוה הוה זבין להון ומסלק ליה למלוה בזוזי או
   הלכך הא קרקע הוה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי פי שנים:

. קשיא אחרת לרב נחמן דחשיב מעות מוחזקות טפי מקרקעות הא איפכא הוה ליה למימר ועוד
משום דקרקע של זה הוי מוחזק טפי למלוה דהא הוא דאמר משום רבה בר אבוה יתומים בני 

ה בחובת אביהן בע''ח של אביהן שנתחייב לו אביהן מעות חוזר וגובה מלוה שגבו קרקע מן הלו
אותה מהן ואם לא היה מוחזק ביד אביהן בחיים איך יכול בע''ח לגבותו והלא אילו קנו היתומים 
אחר מיתת אביהן קרקע מי יכול לגבותו והלא משנה שלמה שנינו בבכורות (דף נב.) שאין האשה 

כיוצא בו ומטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבע''ח כן כתוב בפי' רבינו  נוטלת כתובתה בראוי ובע''ח
   חננאל:

. ושינויא הוא דקמשני רבה אנא ורב נחמן לא לטעמייהו דבני מערבא אמרי' ולן לא סבירא לן
סבירא לן דבני מערבא דשלחו מתם כלל אלא כרב יהודה אמר שמואל דאמר אליבא דרבנן אין 

כדפסקי' נמי הלכתא לקמן לא שנא גבו מעות לא שנא גבו קרקע אין הבכור נוטל פי שנים במלוה ו
הבכור נוטל פי שנים ואפי' לרב נחמן דאמר יתומים שגבו קרקע בחוב אביהן בע''ח חוזר וגובה 
אותה מהן אפ''ה מודה דלגבי בכורה לא חשיב קרקע הלוה מוחזק למלוה ולא שקיל בה בכור פי 

יינו טעמא דרב נחמן כדמפרש בפסחים בפ' כל שעה שנים כדפסקינן הלכתא לקמן והכא ה
דאיתמר בע''ח אביי אמר למפרע הוא גובה רבא אמר מכאן ולהבא הוא גובה דלא חשיב מוחזק 
אלא משעת גבייה ואילך וכדמפרש התם טעמא דרבא כיון דאילו הוה ליה זוזי הוה מסלק ליה 

רב נחמן אמר רבה בר אבוה זוזי אשתכח דהשתא הוא דקא קני ומותבינן לרבא מהא דאמר 
יתומין שגבו קרקע כו' אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אמטו להכי חוזר וגובה אותה מהן 
דכמאן דגבי ליה מחיים דאבוהון דמי אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה לא יהא אלא כזבין 

'ח דאבוהון כי יתמי ואילו קנו יתמי נכסי מי משתעבדי לבע''ח ומשני שאני התם דאמר להו בע'
היכי דמשעבד ליה ההוא לוה לאבוכון ה''נ משעבד לדידי מדר' נתן כו' וההוא שינוייא דסמכא 
הוא דהא רבא דהלכתא כוותיה לגביה דאביי הוא משני להא דרב נחמן הכי הלכך אפי' ר''נ לא 

השתא חשיב לקרקע של לוה מוחזק למלוה עד שתבא לידו משום דאי הוה בעי הוה מזבין ליה עד 
דמכאן ולהבא הוא גובה והלכך מאי דא''ר נחמן גבו קרקע אין לו גבו מעות יש לו לטעמייהו דבני 
מערבא קאמר דאמרי אליבא דרבנן דנוטל במלוה פי שנים דחשבינן לה מוחזקת למלוה ואתא רב 
נחמן למימר לדידי לא שנא גבו קרקע לא שנא גבו מעות אין לו דק''ו הוא כדאמרן לעיל שבחא 
דממילא אמרי רבנן דלא שקיל מלוה מיבעי אלא לדידהו בקרקע מודו לי מיהא דלא שקיל דהאי 
ארעא לא שבק להו אבוהון כדאמרינן לקמן שלחו מתם הלכתא כרב ענן כדפריש רבה טעמייהו 
דאי קדים סבתא כו' דמהתם שמעי' דלא חשבי בני מערבא לקרקע של לוה מוחזק למלוה והלכך 

יל מיבעי לן לאוקמי במעות ולא בקרקע דלא תקשי דבני מערבא אבני מערבא האי שלחו מתם דלע
ומשום הכי אמר רב נחמן גבו קרקע אין לו גבו מעות יש לו ומיהו לא סבירא ליה אלא בין קרקע 
בין מעות אין לו כדפרישי' ורבה נמי לטעמייהו דבני מערבא קאמר לדידי ל''ש מעות לא שנא 

אמר שמואל דהא לא היה אבוהון מוחזק לא בהאי קרקע ולא בהאי קרקע אין לו כדרב יהודה 
מעות מיהא בני מערבא כיון דחשיבי לי' מוחזק במלוה ויטול בה הבכור פי שנים איכא למימר 
דבגבו קרקע הוא דקאמרי דיש לו דדמי מוחזק טפי ממעות דהא אשתעבד ליה מיהא בחייו אבל 

ת מודו לי דאין לו והאי דשלחו מתם לקמן הלכתא הני מעות לא אישתעבדו ליה כלל ובגבו מעו
כרב ענן כו' וכדמפרש רבה מסתבר טעמייהו דבני מערבא כו' התם ודאי בדין הוה דלא ירית בעל 
דה''ל ראוי לגמרי ולא אשתעבד לא לבעל ולא לאשתו הני נכסי דזקנה כלל שהרי לא לוותה מן 

יני אבל נכסי דלוה כיון דמשתעבדי למלוה הבת ומן בעלה כלום ואי קדים סבתא וזבנא זבינה זב
ואי זבין לא זביני ויכול לטרוף מן הלקוחות הרי הן כמוחזקין בידו ושקיל בהו בכור פי שנים אבל 

  גבו מעות ודאי אין לו:
   . לזקנתי אני נותן כל נכסי אם אביו או אם אמו:נכסאי לסבתא
ון בנה או בתה או אביה או אחיה אלא . אחר מות זקנתי לא יירשו יורשין שלה כגובתרה לירתאי

   יורשין שלי כגון בני או בתי או אחי הקרוב קרוב קודם:
   . לההוא גברא חדא ברתא:הויא ליה

   . ההיא ברתא:שכיבא
. ואח''כ שכיבא סבתא ואתא בעלה וקתבע לפי שבשעת צוואת המת בחיי בעלה ובחיי סבתא

לבתי דהיינו ירתי והיה רוצה לירש זכות היתה בתו קיימת וכמי שאמר נכסיי לסבתא ובתרה 
   אשתו:

. האי ובתרה לירתאי דקאמר ההוא גברא לירתאי ולירתי ירתאי קאמר כיון שנתנה א''ר הונא
ליורש' והרי זכתה בהן הבת שהיתה יורשת שלה כדמפרש טעמא לקמן דכל האומר אחריך כאומר 

תו דהיינו ירתי ירתאי והכי מפרש מעכשיו דמי וכיון דזכתה בהן מחיים הרי הבעל יורש את אש
לה לקמיה ומיהו השתא לא ידעינן אכתי טעמא דרב הונא אלא שרואין אנו שזיכה את הבעל 

   וטעמא לא ידעינן עד דמפרש ליה לקמיה:
. וה''ק ובתרה לירתאי לאותן יורשין שיהיו לי בעולם בשעת ורב ענן אמר לירתא ולא לירתי ירתאי

נכסיי כגון אם היתה בתו קיימת או אחיו או אביו דכל אלו אני קורא  שתמות הזקנה אני נותן את
בהן ירתאי אבל לא בן בתו כדמוכח לקמיה דהיינו ירתי ירתאי שמכח בתו הוא בא לירש אותו 
ולא לבעלה דאיהו נמי ירתי ירתאי דירתאי דוקא קאמר אותן הבאים מכחי ולא לירתי ירתאי 

רתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים הבאין מכח כחי והלכך היכא דליכא י
ביד יורשי הזקנה דדומה לאומר נכסי לך ואחריך לפלוני שאם מת אותו שני יירשו יורשי ראשון 

   כדתנינן לקמן בפירקין (דף קלו:) ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון:
   . הכא דראוי הוא:דבעל לא ירית

. דהוה ליה ירתי ירתאי קאמר רב ענן דההוא ברא לא ירית כדקא ברא לברתאאע''ג דהוה ליה 
   דייק לישנא דירתאי משמע ולא ירתי ירתאי:

. דאילו הוה ליה ברא ודאי ירית הואיל והוא ראוי לירש את זה הנותן שהרי הבת וכל ולא היא
איל והוא קודם לכל יוצאי יריכה במקום שאין בן קודמין לכל יורשי האיש דירתאי קרינא ביה הו

יורשיו ואע''פ שבא מכח כחו ומעיקרא כי אמר לירתאי לירתאי שיהא לי במות הזקנה קאמר ובן 
בתו יורש אותו וקודם לאביו ולאחיו ולאחותו ואע''פ שהן קרוין ירתאי והבן ההוא קרוי ירתי 

טעמא דבעל לא ירתאי אפילו הכי קודם דליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי ו
ירית לא משום דהוי ירתי ירתאי דאילו היה ראוי לירש נחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ביה 
אלא משום דאינו ראוי ליורשה דהוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שעדיין לא נפל בידה 

   ובעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא בן דחזי למירתה ודאי ירית דבן ירית בראוי:
. מדאוקימנא טעם דבני מערבא דבעל לא ירית היינו משום ומקשינן מכלל דרב הונא סבר כו'

   דחשבי להני נכסי ראוי אם כן רב הונא דאמר ירית בעל ס''ל דבעל נוטל בראוי:
   . לפרושי טעמא דרב הונא קאתי:אר''א
   . התחיל:נפתח

   . רב הונא:בגדולים
   בי רב הונא:. רבי אלעזר ועצמו קרי קטן לגבקטנים

. וכיון דאמר ובתרה לירתאי דהיינו לבת היינו נמי כמו שאמר מיד אני נותן את כאומר מעכשיו
גוף הקרקע לבתי אלא שזקנתי תאכל פירות בחייה ואחר כן תקח בתי או הבא מכחה את הנכסים 

ייה דחשיב לה רב הונא לגבי בת כמתנת מהיום ולאחר מיתה והלכך הויא לה זו הבת מוחזקת בח
  בהני נכסים וכי קא ירית בעל שפיר קא ירית במוחזק:
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הָאַמר    : ַרּבָ

ְבֵני ַמֲעָרָבא,  ָרא ַטֲעָמא ּדִ ּבְ   ִמְסּתַ
ָנא  א ְוַזּבְ ִאי ָקֵדים ַסְבּתָ   ְזִביָנּה ְזִביֵני.  -ּדְ

  
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

ב' ְמּוְחָזק'. ִהלְ  'ָראּוי' ּכִ ַעל נֹוֵטל ּבְ   ְכָתא: ֵאין ַהּבַ
' כֹור נֹוֵטל ּבְ ְב'מּוְחָזק'. ְוֵאין ַהּבְ   ָראּוי' ּכִ

ִמְלֶוה  ַנִים ּבְ י ׁשְ כֹור נֹוֵטל ּפִ בּו ָמעֹות.  -ְוֵאין ַהּבְ ּגָ ין ׁשֶ בּו ַקְרַקע ּבֵ ּגָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ִעּמֹו    קכו,א ְלגֵ  –ּוִמְלֶוה ׁשֶ    .יּפָ

   
        

  ם"רשב
. דחשבי להו מסתברא טעמייהו דבני מערבא

ראוי לגבי בת ולא מוחזק דליכא למימר כאומר 
מעכשיו דמי דהא אם קדמה הזקנה בחייה 
ומכרה לאחרים זבינה זביני וכשתמות הזקנה 
אפי' אם תהיה הבת קיימת לא תטול כלום 

בכתובות ולקמן בפרקין (דף קלז.) כדאמרינן 
נכסי לך ואחריך לפלוני אם קדם הראשון ומכר 
מה שמכר מכר ואין לשני אלא מה ששייר ראשון 
ואם לא שייר כלום לא שקיל מידי והלכך בעל 
לא ירית דאשתו לא הויא הוחזקה כלל בהני 
נכסים בחייה שהרי היתה הזקנה יכולה למכרן 

יום ולאחר מיתה לגמרי מה שאין כן במתנת מה
ונמצא שאף גוף הקרקע לא הוחזק לבת בחיי 
הזקנה וגם כשמתה הזקנה אין הבת בחייה 

   להוריש המוחזק לה לבעל:
א''ר פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי 

. בראוי ממש כגון לירש את אשתו כבמוחזק
בקבר בנחלה שנפלה לה לאחר מיתה אתא רב 

מא מודו פפא לאשמועינן דלא ירית דהא כולי על
דלא ירית כדילפינן מקראי בפירקין דלעיל (ד' 
קיג.) מדכתיב בגבעת פנחס בנו דרב הונא לא 
פליג אלא באחריך וכדפריש ר''א דכל האומר 
אחריך כאומר מעכשיו דמי אבל בראוי דפליגי 
ביה רבי ורבנן כגון חפורה והוי שובלי שלופפי 
והוו תמרי לא אתא לאשמועינן דאין הבעל נוטל 

א ודאי הבעל נוטל שהרי כשמתה יורש את כל אל
נכסים שהיתה מוחזקת בהן וכי גדלי פירי 
ברשותיה גדלי דנהי דפליגי רבנן בבכור דהתם 
היינו טעמא כדאמרן לעיל (ד' קכד.) לתת לו 
מתנה קרייה רחמנא אבל גבי בעל ליכא למימר 
הכי ועוד דאפילו בכור כה''ג דליכא יורש אחר 

כסי אביו הכל מודים שיירש אלא הוא יורש כל נ
הכל ואפילו שבח הראוי דהא כי אשבוח 

   ברשותיה אשבוח:
. כרבנן כגון ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק

דהוי שלופפי והוו תמרי שנשתנה שמן על ידי 
שבח ששבחו אחר מיתת אביו אבל דיקלא ואלים 
ארעא ואסקא שירטון שעדיין שמן הראשון 

לק בכורה אבל עליהם הכל מודים דשקיל ח
ענבים ובצרום לא שקיל בכור פי שנים אפי' לרבי 
ואע''פ שעדיין לא נשתנה שמן משום דשבח 
שהשביחו יתומים הכל מודים דלא שקיל ומיהו 
היכא דמת בכור בחיי אביו בניו של בכור יורשין 
חלק בכורתו עם אחי האב דומיא דבנות צלפחד 

שהיה) וכדפרישית לעיל בפירקין (ד' קטז: ד''ה ו
כדתניא בתוספתא דבכורות וכדאמרינן בהלכות 
גדולות ובגמרת ירושלמי יליף לה ריש לקיש 
נאמר משפט לענין כפילה ונאמר משפט לענין 

   פשוטה כו' כדפרישית לעיל:
. ואפילו בשטר ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה

בין שגבו קרקע בין שגבו מעות דלאו האי קרקע 
ן אבוהון והוה ליה ראוי ולאו הני מעות שבק להו

ואי תפיס עלה משכון אפי' לרב פפא בכור נוטל 
פי שנים דקיימא לן (גיטין דף לז.) בעל חוב קונה 

  משכון:
   . שהבכור נתחייב לאביו:במלוה שעמו

. חלק בכורה יחלקו ביניהן איהו מעכב פלגא פלגי
ונותן לאחיו פלגא דהוי ליה ממון המוטל בספק 

אי חשיב מוחזק לאביו שהרי וחולקין דאין ידוע 
הבכור רוצה הוא לשעבד נכסיו לאביו לגמרי 
ובעין יפה גמר ומקני נכסיו לאביו כדי שיהא 
אביו מוחזק בהך מלוה ויטול בה אותן פי שנים 
או דלמא לא שנא משאר מלוה הלכך פלגי. יש 
לשונות אחרים ולא נתיישבו לפי הלשון הכתוב 

ריך כאומר בספרים והא דאמרי' כל האומר אח
מעכשיו דמי לאו מילתא היא אלא כשלחו מתם 
דאמר רבה מסתבר טעמא דבני מערבא כו' וכל 
היכא דאמר נכסיי לך ואחריך ליורשיי מת 
ראשון קנו יורשי הנותן או יורשי יורשין 
הקודמין ליורשו אבל בעל לא דאין הבעל נוטל 
בראוי ואם נתן הנכסים לבת מהיום ולאחר 

בחיי הזקנה הבעל יורשה  מיתה אע''פ שמתה
  דהויא לה מוחזקת בגוף הקרקע בחיי הזקנה:



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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  : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

יָחה  ּמִ כֹור ׁשֶ   .ִמיָחה - ּבְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ר ַטְע  ּבֵ ֲעָנִביםִמְסּתַ ַרב ַאִסי ּבְ   ֵזיִתים ּוְמָסקּום,  ,ּוְבָצרּום ֵמיּה ּדְ

ָרכּום    לֹא.  -ֲאָבל ּדְ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ 
ָרכּום.    ֲאִפיּלּו ּדְ

  

ָרכּום" ָרא ִעיְנֵבי?! ֵמִע "ּדְ א ַחְמָרא!  ,יּקָ ּתָ   ָהׁשְ
  
ר ָחָמאָאַמר ְד כִּ    : ַרב עּוְקָבא ּבַ

ק ֲעָנָביו,  ֵמי ֶהיּזֵ ן לֹו ּדְ   ִליּתֵ
ק ֲעָנָביו.נֹוֵת  ,ָהָכא ַנִמי ֵמי ֶהיּזֵ   ן לֹו ּדְ

  

ר ָחָמא?  ַרב עּוְקָבא ּבַ ַמר ּדְ   ֵהיָכא ִאיּתְ
  

ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַאָהא ּדְ   : ׁשְ
יַח ָלֶהן ֲאִביֶהן ֲעָנִבים ּוְבָצרּום, ֵזיִתים ּוְמָסקּום,  ִהּנִ כֹור ּוָפׁשּוט ׁשֶ   ּבְ

כֹור  ָרכּום.  -ּבְ ַנִים ֲאִפיּלּו ּדְ י ׁשְ   נֹוֵטל ּפִ
  

ָרכּום" א ַחְמָרא! "ּדְ ּתָ ָרא ִעיְנֵבי ָהׁשְ   ?! ֵמִעיּקָ
  

ר עּוְקָבא ָמרָאַמר    : ָחָמא ּבַ
ק ֵמי ֶהיּזֵ ן לֹו ּדְ   ֲעָנָביו.  ִליּתֵ

  
  
  

  ם"רשב
. אע''ג אמר רב הונא אמר רב אסי

דאוקימנא לדברי הכל דאין הבכור נוטל 
פי שנים בשבח שהשביחו יתומים לאחר 
מיתת אביהן מיהו אם מיחה ואמר אל 
תשביחו חלקי אלא נחלוק מיד ואשביח 

כל שבחן והן אני שני חלקים שלי ואטול 
נתייאשו מלחלוק והשביחו הנכסים הרי 
מיחה בהן ויטול פי שנים דהא פסקינן 
לקמן יש לו לבכור פי שנים קודם חלוקה 
משעה שחפץ לזכות בבכורתו והרי חפץ 
ליטול חלקו לאלתר וזוכה בחלק בכורתו 
מיד כל מקום שהוא הלכך נכסין דידיה 

   אשבח:
. אמר רבה מסתברא מילתא דרב אסי

יטול הבכור פי שנים בשבח שהשביחו ד
יתומים בשביל מחאתו כשמיחה בענבים 
מחוברים ובצרום היתומים שלא מדעתו 
א''נ מדעתו ובעל כרחו שלא רצו לחלוק 
או זיתים היו מחוברין כשמיחה בהן 
ומסקום והשביחום יתומים בבצירה 
ומסיקה בהאי שבח שקיל בכור פי שנים 

מות שהן שנוטל שני חלקים מן הענבים כ
בצורים ולא יתן להם שבח בצירה 
דענבים היו ואכתי ענבים נינהו וענבים 
של בכור הוא דאשבוח והרי זה דומה 
לגוזל פרה והוקירה דמשלם אותה כמות 

   שהיא הואיל ולא נשתנית:
. ע''מ לזכות הן בשבח דריכה אבל דרכום

לא שקיל בכור פי שנים כדתנן הגוזל 
ת הגזילה עצים ועשאן כלים משלם כשע

דקנייה בשינוי ה''נ קנינהו יתמי להני 
ענבים בשינוי כך נראה בעיני ורבינו 
חננאל פירש בכור שמיחה ואמר איני 
מוותר חלק בכורה דיו וא''צ למחות פעם 
אחרת ואמר רבה ה''מ כשמיחה בענבים 
ובצרום זיתים ומסקום הוא דאין צריך 
למחות לו פעם אחרת אבל אם דרכום 

יחה ויתר ולא נהירא לי וחלקו ולא מ
חדא דאפי' לא מיחה לא הפסיד חלק 
בכורה עד שיטול חלק באחת מן השדות 
כפשוט כדלקמן ואז ויתר חלק בכורה 
בכל הנכסים ועוד הא אכתי לא איירינן 
לעיל בשום ויתור דנימא מכיון שמיחה 

   מיחה ולא יוותר עוד:
. קס''ד ורב יוסף אמר אפי' דרכום

שקיל בשבח היין פי השתא דאפי' דרכום 
שנים והיינו דקא מתמה גמרא דרכום 
אמאי שקיל פי שנים הא מעיקרא ענבי 
והשתא חמרא וקנייה בשינוי כדפרישית 
ומשני כדאמר רב עוקבא כו' לקמן ה''נ 
נותן לו דמי היזק ענביו כלומר האי 
דאמר רב יוסף אפי' דרכום לא ליטול 
שבח היין היתר על הענבים אמר דודאי 

קיל אלא דמי ענבים אלא הכא לא ש
במאי עסקינן שפחת היין ונשפך או 
נתקלקל שאין שוה כדמי ענבים ואתא 
רב יוסף למימר דאפי' דרכום ופחתו 
בכור נוטל פי שנים בענבים בצורים 
כדמים שהיו שוין הענבים דכיון דמיחה 
בהן לא הוו להו לדרוך ענבים שלו 
ומשלמים לו דמי ענביו הכל כשעת 

ומר חדא ומר אמר חדא ולא הגזילה 
פליגי רבה איירי דאין נוטל בשבח היין 
ורב יוסף אתא למימר דה''נ לא שקיל 

   בפחיתת היין מדמי ענבים:
דאמר רב יהודה אמר שמואל בכור 

   . וכגון שמיחה:ופשוט כו' נוטל פי שנים
. וה''ק ואפי' דרכום אמר רב עוקבא כו'

נוטל פי שנים בענבים בצורים כמו שהן 
  שוין קודם דריכה:
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  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ָפׁשּוט  ַטל ֵחֶלק ּכְ ּנָ כֹור ׁשֶ ר.  -ּבְ   ִויּתֵ
  

ר"ַמאי    ? "ִויּתֵ
  

א ּפָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ
ֶדה.  אֹוָתּה ׂשָ ר ּבְ   ִויּתֵ

  

י ּפִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ
ן ָכִסים ּכּוּלָ ָכל ַהּנְ ר ּבְ   . ִויּתֵ

  

א ּפָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ
ֶדה אֹוָתּה ׂשָ ר ּבְ   .ִויּתֵ

   
כֹור קֹוֶדם ֲחלּוָקה,    ָקא ָסַבר: ֵאין לֹו ַלּבְ

ֲאָתא ִליֵדיּה    ַאֵחיל,  –ּוַמה ּדַ
  לֹא ַאֵחיל.  -ִאיָדְך 

  
יוְ  ּפִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ

ָכִסים ּכּולָּ ִויּתֵ  ָכל ַהּנְ    .ןר ּבְ
  

כֹור קֹוֶדם ֲחלּוָקה,    ָקא ָסַבר: ֵיׁש לֹו ַלּבְ
הּו.  כּוּלְ ָהא, ַאֵחיל ּבְ ַאֵחיל ּבְ   ּוִמּדְ

  
א ּפָ י ְוַרב ּפַ ּפִ ַרב ּפַ ַמר.  ,ְוָהא ּדְ ָלָלא ִאיּתְ א ִמּכְ ַמר, ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאיּתְ   ָלאו ּבְ

  
יֵדיּה ּוְדּפָ  ין ִנְכֵסי ּדִ ָאֵזיל ַזּבֵ כֹור ּדְ ַההּוא ּבְ   ׁשּוט, ּדְ

ְמֵרי ֵמַהְנהּו ָלקֹוחֹות,  ׁשּוט ְלֵמיַכל ּתַ ֵני ּפָ   ֲאזּול ַיְתֵמי ּבְ
  . ַמחּוְנהוּ 

א ִמיְמָחא ַנִמי ַמִחיתּו ְלהּו?! : ָאְמִרי ְלהּו ְקרֹוִבים יְנהּו ְלִנְכַסְייהּו, ֶאּלָ ְזַבְנּתִ יא ּדִ ּיָ   לֹא ִמיְסּתַ
יּה ּדְ    , ָרָבאֲאתּו ְלַקּמֵ

ה ְולֹא ְכלּום. ָאַמר ְלהּו: לֹא ָע    ׂשָ
  

לּום": ָמר ָסַבר  קכו,ב  ה ּכְ א  - "לֹא ָעׂשָ ַפְלּגָ   ּבְ
הּו.  כּוּלְ   ּוָמר ָסַבר: ּבְ

  
ם ְלחּו ִמּתָ   : ׁשָ

ַכר קֹוֶדם ֲחלּוָקה  ּמָ כֹור ׁשֶ לּום.  -ּבְ ה ּכְ   לֹא ָעׂשָ
  

  ַאְלָמא: 
כֹור קֹוֶדם ֲחלּוָקה.    ֵאין לֹו ַלּבְ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

כוֹ    ר קֹוֶדם ֲחלּוָקה. ֵיׁש ַלּבְ
  

ֶוה ָמר זּוְטָרא ׁשָ ֲהֵדי ַאִחין, ּבְ ֵלי ּבַ ִפְלּפְ א ּדְ ַצּנָ ַלג ּבְ א: ּפְ ּבָ ִריׁשְ    .ֵמּדְ
יּה ּדְ  יֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַרב ַאׁשִ

ן.  ָכִסים ּכּוּלָ ָכל ַהּנְ ה ּבְ ְרּתָ ִמְקָצת, ִויּתַ ה ּבְ ְרּתָ   ָאַמר ֵליּה: הֹוִאיל ִויּתַ
  
  
  

  ם"רשב
. באחת מן בכור שנטל חלק

השדות כאחד מאחיו חלק 
   פשיטות:

. כלומר הרי מחל חלק בכורה ויתר
כדמפרש לקמיה אי בהאי שדה אי 
בכל הנכסים וטעמא כדאמרן לעיל 
אם אמר איני נוטל ואיני נותן 
רשאי דכיון דמתנה קרייה רחמנא 
ואיהו לא בעי לה לא הויא מתנה 

   כה בה עוד:ולא יז
. חלק בכורה קסבר אין לו לבכור

לא לתת ולא למכור קודם חלוקה 
כדכתיב לתת לו עד דאתיא לידיה 
דמקבל מתנה הלכך האי שדה 
שבא לידו חלקו ממנה והיה לו 
לזכות בו חלק בכורה דהא שעת 
חלוקה הוא וקרינן ביה לתת לו 
הלכך מצי מחיל אבל בשאר 
נכסים לא מצי מחיל דאין אדם 

נה דבר שלא בא לעולם דעד מק
שעת חלוקה לא זכי בהו וכ''ש 
בחלק פשיטות דלא זכי קודם 
חלוקה שלא הוברר חלקו ומיהו 
אם מת קודם חלוקה ל''ש בכור 
ול''ש פשוט בנו יורש עם האחין 
ונוטל חלק אביו כשיבאו לחלוק 
דלא גרע היכא דמת האב ואח''כ 
מת הבן דבן הבן יורשו מהיכא 

אב דבן בנו יורשו דמת הבן בחיי ה
כדכתיב ובן אין לו עיין עליו אבל 
קודם חלוקה אין יכולין למכור לא 

   האב ולא הבן:
. ואע''ג יש לו לבכור קודם חלוקה

דחלק פשוט אין לו דהא כתיב 
לתת משעת שמת האב הוא ראוי 
ליתן לו הלכך בבכור תליא מילתא 
דבשעה שירצה יזכה בחלקו 

חה וכדאמרן לעיל בכור שמיחה מי
והלכך יש כח בידו למחול כל שעה 
שירצה דהיינו דבר שבא לעולם 
ואנן סהדי דכי היכי דאחיל בהא 
שדה אחיל בכולהו וכיון דיש כח 
בידו לזכות יש כח נמי בידו ליתן 

   ולמחול והויא מחילה:
. יש מפרשין בנכסי דידיה ודפשוט

בחלק בכורתו ובחלק פשיטותו 
ואין זה לשון גמרא ועל כרחי 

ק אני לפרש שמכר כל הנכסים זקו
שני חלקים שלו וחלק פשוט אחיו 
מקמי דניפלוג בהדיה מכר כל 
השדה שלא ברשות אחיו ולצורך 

   אחיו לתת לו מעות של חלקו:
. מאותו שדה בשביל למיכל תמרי
   חלק אבוהון:

   . הכום:מחונהו
. ללקוחות קרובייהו אמרו להו

   דיתמי:
. שלא דזבנתינהו לנכסייהו

ושלא מדעת אבוהון דהא מדעתם 
ודאי חלק פשוט אחיו לא היה 

   יכול למכור:
. הבכור ולא כלום לא עשה

  במכירה זו:
   . רב פפי:מר סבר

. בחלק לא עשה כלום בפלגא
פשיטותו וכל שכן בחלק פשוט 
אחיו אבל בחלק בכורה יפה מכר 

  דיש לו לבכור קודם חלוקה:
   . אפי' בחלק בכורה:בכולהו

ור קודם והלכתא יש לו לבכ
. ואם מכר או מחל או נטל חלוקה

חלק אחד כפשוט ויתר בכל 
הנכסים כולן משום דמתנה קרייה 

   רחמנא ומשמת אב נתונה לבכור:
  . סל מלא פלפלין:צנא



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ָנה         ִמׁשְ

לֹוִני ִאיׁש "  :אֹוֵמרָה  ִני ּפְ כֹור ּבְ י ִיּטֹול לֹא ּבְ ַנִים ּפִ   , "ׁשְ
לֹוִני ִאיׁש " ִני ּפְ    - "ֶאָחיו ִעם ִייַרׁש  לֹא ּבְ

לּום ָאַמר לֹא    ,ּכְ
ִהְתָנה תּוב ַמה ַעל ׁשֶ ּכָ ֶ ּתֹוָרה ׁשּ    .ּבַ

  
ק יו ַעל ְנָכָסיו ַהְמַחּלֵ ה  :ּפִ    ,ְלֶאָחד ִריּבָ

  , ְלֶאָחד ּוִמיֵעט
ָוהוְ  כֹור ֶאת ָלֶהן ִהׁשְ    – ַהּבְ

ָבָריו יִמין ּדְ   .ַקּיָ
ּום" :ָאַמר ְוִאם ה ִמׁשּ לּום ָאַמר לֹא - "ְירּוׁשָ   . ּכְ
ַתב ין ּכָ ה ּבֵ ִחּלָ תְּ ין ּבַ ֶאְמַצע ּבֵ ין ּבָ ּסֹוף ּבֵ ּום ּבַ ָנה' ִמׁשּ ָבָריו - 'ַמתָּ יִמין ּדְ   .  ַקּיָ

        

ָמָרא   ּגְ
לֹא כְּ    ְיהּוָדה?  יַרּבִ ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ

ִאי  יּדְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ל ָממֹון  ָדָבר ׁשֶ ים!  -ָהָאַמר: ּבְ ָנאֹו ַקּיָ   ּתְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ה "ָהאֹוֵמר ָ   : ְלִאׁשּ
ת ַאתְּ  ֲהֵרי ׁשֶ ֵאין ְמָנת ַעל ִלי ְמקּוּדֶ ֵאר  :ָעַלי ֵליךְ  ׁשֶ    ,ׁשְ

סּות    ,ּכְ
ת זוֹ  ֲהֵרי -  ְועֹוָנה ׁשֶ ָנאוֹ וּ  ְמקּוּדֶ ֵט  תְּ    ל.ּבָ

ְבֵרי  י ּדִ    .ֵמִאירַרּבִ
י     :ָאַמר ְיהּוָדהַרּבִ

ָדָבר ל ּבְ ָנאוֹ  - ָממֹון ׁשֶ ים תְּ    .ַקּיָ
  

יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   : ְיהּוָדה ַרּבִ
  ָיְדָעה ְוָקא ָמֲחָלה,  -ָהָתם 
  ָלא ָקא ָמֵחיל.  -ָהָכא 

  
  
  

  ם"רשב
  מתני' 

. שהוא בכור האומר איש פלוני בני
לא יטול פי שנים אי נמי איש [פלוני] 

   בני פשוט לא יירש עם אחיו:
. שהרי מתנה לעקור לא אמר כלום

דבר מן התורה ובעל כרחו של זה 
יירש עם האחין ואינו יכול לסלקו 
מירושה זו אלא על ידי שיתן בלשון 
מתנה כל נכסיו לשאר בניו או 
שיאמר שאר בניי יירשו כל נכסי 

   ואליבא דרבי יוחנן בן ברוקא:
. דצוואת שכיב המחלק נכסיו על פיו

לא מרע אינה צריכה קנין ולא שטר ו
משיכה אלא בדבור פיו בעלמא וכגון 
שמצוה מחמת מיתה כדאמר לקמן 

   בפרק מי שמת:
. נתן לו במתנה כפליים וריבה לאחד

   או שהשוה להן הבכור בלשון מתנה:
. שיש כח באדם ליתן דבריו קיימין

ממונו במתנה לכל מי שירצה ואין 
כאן מתנה על מה שכתוב בתורה 
שהרי לא נשאר לו אחר מיתתו 

ום להוריש לבניו בתורת ירושה כל
שיטלו הפשוטים בשוה והבכור פי 

   שנים:
ואם אמר משום ירושה לא אמר 

. אם ריבה לאחד ומיעט לאחד כלום
בלשון ירושה שאמר פלוני בני יירש 
אותו שדה בית כור ופלוני בני יירש 
שדה לתך ועל בנו בכורו אמר פלוני 
בני יירש שדה פלוני ופלוני בני יירש 

פלוני הגדול כשל חבירו לא שדה 
אמר כלום דמתנה על מה שכתוב 
בתורה שאינו יכול לעשותו יורש 
אלא כמשפט הכתוב ודלא כר' יוחנן 
בן ברוקא דאמר לקמן במתניתין 
(דף קל.) אם אמר על מי שראוי 
ליורשו דבריו קיימין והך משנה 
דרבנן היא ורבותא הוא דנקט ריבה 
לאחד ומיעט לאחד משום ירושה 

א אמר כלום וכל שכן היכא דעקר ל
כל הנחלות מן האחין והוריש לאחד 

   מהן לא עשה ולא כלום:
. כתב בין בתחלה כו' דבריו קיימין

דכיון דאיכא לשון מתנה בהדה 
   מהני ליה דאף לשון ירושה קונה:

  
  גמ' 

. דקתני אין אדם מתנה לימא מתני'
דלא כרבי יהודה ואנן קיימא לן רבי 

   ה הלכה כר' יהודה:מאיר ורבי יהוד
   . מזון:שאר
   . תשמיש:עונה

. דאין אדם מתנה על מה ותנאו בטל
שכתוב בתורה והוי קידושי המעשה 
מעשה והתנאי כמאן דליתיה 

   דכמעשה בלא תנאי דמי:
. שאר וכסות אבל בדבר של ממון

עונת תשמיש מצוה היא וצערא 
   דגופא הוא:
. הקדושין קדושין ויש תנאו קיים

עונה אבל לא שאר וכסות לה עליו 
   ומתני' נמי של דבר ממון הוא:

. שעל מנת כן קבלה התם קא מחלה
קדושין ובההיא הנאה דמקדש לה 
מחלה ליה וכיון דקבלה לקדושין 
מיניה נתרצית למחול אבל הכא מי 
מחיל מה הנאה יש לו לבן שימחול 
ואע''פ ששתק הבן אין זו מחילה 
דאינו רוצה להכעיס את אביו ולא 

  גרסינן מי ידע דמחיל:



544                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה

            בבבב    קכו,קכו,קכו,קכו, . 47
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִני ּבְ ִאיׁש "  ַמר:ָא  לֹוִני ּבְ ַנִים.  -  "כֹוִרי הּואּפְ י ׁשְ   נֹוֵטל ּפִ
לֹוִני ִאיׁש " כֹור ּפְ י נֹוֵטל ֵאינוֹ    - "הּוא ּבְ ַנִים ּפִ   , ׁשְ

לְ  א ָקָאַמרּדִ ִאּמָ    .ָמא ּבּוְכָרא ּדְ
  

יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ר ָחָנהַההּוא ּדַ ר ּבַ ה ּבַ   , ַרּבָ

כֹור.  הּוא ּבְ ֶזה ׁשֶ   ָאַמר ֵליּה: מּוְחַזְקִני ּבְ
?  :יּה ָאַמר לֵ    ְמָנא ָיְדַעּתְ

ֲהָוה ָקֵרי ֵליּה ֲאבּוהַּ     ".ּבּוְכָרא ִסְכָלא" :ּדַ
  

א הּוא,  ִאּמָ ְלָמא ּבּוְכָרא ּדְ   ּדִ
א ַנִמי ּדְ  ִאּמָ   ּבּוְכָרא ִסְכָלא' ָקארּו ֵליּה. ָכל ּבּוְכָרא ּדְ
  

יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ י ֲחִניָנאַההּוא ּדַ   . ַרּבִ

כֹור. מּוְחַזְקִני ּבְ  :ָאַמר ֵליּה  הּוא ּבְ   ֶזה ׁשֶ
?  :ָאַמר ֵליּה    ְמָנא ָיְדַעּתְ

י ֲאבּוהַּ  ִכי ָהוּו ָאתּו ְלַגּבֵ יּה. ָאַמר ֵליּה: ּדְ בּוְכָרא הּוא ּוָמֵסי רּוּקֵ ִרי, ּדְ ְכַחת ּבְ י ׁשִ   , ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ְלַגּבֵ
  

א הּוא!  ִאּמָ   ְוִדְלָמא ּבּוְכָרא ּדְ
  

ִמיִרי ַאּבָ : ּגְ יּה, ּבּוְכָרא ּדְ   א ָמֵסי רּוּקֵ
יּה.  א לֹא ָמֵסי רּוּקֵ ִאּמָ   ּבּוְכָרא ּדְ

  
  

  ם"רשב
. הנה הוא בני האומר איש פלוני

בכורי מהימנינן ליה לאב ליטול 
פי שנים דאפי' רבנן דפליגי אדר' 
יהודה לקמן בשמעתין ואמרי 
אינו נאמן הני מילי בדמוחזק לן 
דלאו בכור הוא אבל בדלא 
מוחזק לן הי מינייהו בכור מודו 
דנאמן כדאמרינן לקמן אלא 

כיר למה לי בצריך לרבנן י
   היכרא:

אבל אמר יירש פלוני בני הנה 
. ולא אמר בכורי אז הוא בכור

לא יטול פי שנים דלמא בוכרא 
דאמא קאמר והוי בכור לכהן 
אבל לא לנחלה דלא הוי ראשית 
אונו דידיה ומספיקא לא יהבינן 
ליה פי שנים ואפילו אם תפס 
מפקינן מיניה דלא קרינא ביה 

י מספקא יכיר לאחרים דאכת
   לן:

. ועד אחר עמו מוחזק אני בו
   (כו'):

   . בכור שוטה:בוכרא סוכלא
דכל בוכרא דאמא בוכרא סוכלא 

. ולא משום שטותו קרי ליה
אלא לפי שאינו בכור גמור כמו 

   הדס שוטה שאינו כשר:
. מוחזק אני בזה שהוא בכור

והיה עד אחד עמו והאי בכור 
   היה שמו שכחת כדלקמיה:

   . החוששין בעיניהן:ודכי הוו את
. שם הבכור ולאו שכחת ברי

היינו בריה דר''ח דאמרי' בלא 
יחפור (לעיל דף כו.) אמר ר''ח 
לא שכיב שכחת ברי אלא דקץ 

   תאינתא בלא זמנה:
  . לעין:מסי רוקיה



    """"ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִליןַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ְקַרע ְוִנְמָצא ָזָכרטּוְמטוּ  ּנִ ַנִים  - ם, ׁשֶ י ׁשְ   ֵאינֹו נֹוֵטל ּפִ

ָאַמר ְקָרא  ן ְוָהָיה"ּדְ כֹ  ַהּבֵ ִניָאה רַהּבְ ְ   , (דברים כא, טו) 445"ַלׂשּ

יְּ  ַעת ֲהָוָיה. ַעד ׁשֶ ְ ן ִמׁשּ   ֵהא ּבֵ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֶבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה,    ַאף ֵאינֹו ִניּדֹון ּכְ

ָאַמר ְקָרא:  י"ּדְ ן ְלִאיׁש  ִיְהֶיה ּכִ    - (דברים כא, יח) 446"ֶרהּומֹ  סֹוֵרר ּבֵ
ַעת ֲהָוָיה.   ְ ן ִמׁשּ ֵהא ּבֵ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  

  ָאַמר:  ַאֵמיָמר   קכז,א
כֹוָרה, ַאף    ֵאינֹו ְמַמֵעט ֵחֶלק ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ     - (דברים כא, טו) ָבִנים" לוֹ  ְוָיְלָדה"ׁשֶ

ַעת ֵליָדה.  ׁשְ ן ּבִ ֵהא ּבֵ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

יְזִבי   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
מֹ    ,ָנהַאף ֵאינֹו ִניּמֹול ִלׁשְ

ָאַמר ְקָרא:  ה"ּדְ ָ י ִאׁשּ ְ  ּוַבּיֹום... ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריַע  ּכִ     - ג)-יב, ב (וי 447"ִיּמֹול ִמיִניַהׁשּ

ַעת ֵליָדה.  ְ ֵהא ָזָכר ִמׁשּ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

ַרְבָיא   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
   ,ַאף ֵאין ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה

ָאַמר ְקָרא:  ה"ּדְ ָ י ִאׁשּ ְבַעת ְוָטְמָאה ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריַע  ּכִ     - ג)- יב, ב יק'(ו "ָיִמים ׁשִ

 ְ ֵהא ָזָכר ִמׁשּ ּיְ   ַעת ֵליָדה. ַעד ׁשֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ֶלת ּפֶ רֹוִגינֹוס טּוְמטּום "ַהּמַ ב ְוַאְנּדְ ׁשֵ   !(נדה כח.) "ְנֵקָבהְוִל  ְלָזָכר תֵּ

  
ַרְבָיאּתְ  ַרב ׁשֵ יּה ּדְ    !יּוְבּתֵ

א.  יּוְבּתָ   ּתְ
  

יְזִבי!  ַרב ׁשֵ א ּדְ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ   ֵליָמא ּתֶ
  

ָקא ֵליּה, ּוְלחוּ  א ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ ּנָ   ְמָרא. ּתַ
  

  ִאי ָהִכי, 

ב ְלָזָכר ו ׁשֵ ֵעי ֵליּה ִלְנֵק  ְּתֵ ה ִמיּבָ    !ָבה ּוְלִנּדָ
  

ָיא.    ַקׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָווֵתיּה ּדְ  ְנָיא ּכְ יּתַ   ַאִמי: ַרּבִ

ן""    ,טּוְמטּום ְולֹא - (דברים כא, טו) "ּבֵ

כֹור"   ."ָסֵפק ְולֹא - "ּבְ
  

ָלָמא  ׁשְ ן""ּבִ    ,"טּוְמטּום ְולֹא - "ּבֵ

יְד כִּ    ַאִמי,  ַרּבִ
א  כֹור""ֶאּלָ   ְלַאּפּוֵקי ַמאי?   - "ָסֵפק ְולֹא - "ּבְ

  
ָדַרׁש ָרָבא:    ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

                                                           

נּוָאה וְ  445 ְ נּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהׂשּ ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ׂשְ י ָנׁשִ תֵּ י ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ׁשְ כוֹ ּכִ ן ַהּבְ ִניָאהָהָיה ַהּבֵ ְ   ר ַלׂשּ
ַמע ֲא  446 רּו אֹתֹו ְולֹא ִיׁשְ קֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיּסְ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ   ֵליֶהםּכִ
ְבַעת ָיִמים  בבבב 447 י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ ֹוָתּה תִּ ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ר ָעְרָלתוֹ 	גגגג. ּכִ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  ם"רשב
. בכור הנולד טומטום שאין ניכר בו לא זכרות ולא נקבות אמר ר' אמי

שהיה גיד שלו וביציו טמונין בגוף ורבותא נקט ולאחר זמן נקרע ונמצא זכר 
   דאף על גב שנמצא זכר גמור וכל שכן אנדרוגינוס שאין ספיקו עתיד להוודע:

   . קרא יתירא הוא:והיה
  . לידה:הויה

. אותו טומטום שנקרע ונמצא זכר אמימר אמר אף אינו ממעט חלק בכורה
ן שלשה בנים בכור אם הוא פשוט ואינו בכור וכל נכסי האב תשעה מנים וה

ופשוט וטומטום חולקים הנכסים תחלה לשלשה חלקים כאילו אין כאן כי 
אם בכור ופשוט והטומטום כמאן דליתיה ומגיע לחלק הבכור ששה מנים 

שהן ב' חלקים לפי שהבכור נוטל פי שנים בפשוט נמצא חלק בכורה שלשה 
הבכור נוטל מנים חוזרים וחולקים הששה מנים הנותרים בין שלשתן נמצא 

חמשה מנים והטומטום והפשוט נוטלין כל אחד שני מנים אבל אי הוה 
ממעט לא היה נוטל הבכור אלא ארבעה וחצי מנים פי שנים כנגד כל אחד 

   דנהי דאינו ממעט חלק בכורה אבל חלק פשוט מיהא ממעט מכולן:
. והיה הבן הבכור מי שהוא בן בשעת לידה חולק מאי טעמא וילדו לו בנים

הבכור כנגדו חלק בכורה וממעט לחלק בכורה מן הבכור דהכי משמע קרא 
כנגד הבנים משעת לידה יטול חלק בכורה דהיינו חלק גדול ולא נחשוב 
טומטום עמהם שלא יטול הבכור אלא כנגד שנים מהם דכשהן מרובין 

   ממעיט חלק בכורה:
יים אם . שבעה אם נקרע ונמצא זכר וגם לא שבועאף אין אמו טמאה לידה

נמצא נקבה דכתיב וילדה זכר וטמאה והכי נמי כתיב ואם נקבה תלד 
   וטמאה שבועיים יולדת טמאה היא אע''פ שאינה רואה דם:

. לדחות שבת כדדרשינן (שבת דף קלב.) וביום השמיני אף אינו נימול לשמנה
   ביום אפילו בשבת:

   :. וכל זמן שלא נקרע מספקינן ליה בזכר ובנקבההמפלת טומטום
   . שיש לו זכרות ונקבות:אנדרוגינוס
. ימי טוהר דזכר וימי טומאה דנקבה שתטמא שבועיים משעת תשב לזכר

לידתה אפי' אם לא תראה דם ומשבועיים ואילך תשב על דמי טהרה אם 
תראה דם עד ארבעים ללידתה דהיינו ל''ג ימי טוהר דזכר חסר ז' ימים 

   שמנתה שבועיים לטומאה מספק:
. דכלל כלל לא חשיב לה יולדת לא לטומאה ולא רב שרביאתיובתא ד

   לטהרה:
. דאיהו נמי דריש לענין מילה עד שיהא לימא תיהוי נמי תיובתא דרב שיזבי

זכר משעת לידה והוא הדין לגבי טומאת לידה ואילו האי תנא חשיב ליה זכר 
   לענין טומאת לידה דקתני תשב לזכר:

אי האי וילדה זכר להכי בעינן דליהוי  . דמסכת נדה ספוקי מספקא ליהתנא
זכר משעת לידה בין לגבי טומאה בין לגבי מילה ואזיל לחומרא ליתן עליו 

חומרי זכר דשמא לא דרשינן האי וילדה זכר להכי דבעינן דליהוי זכר אלא 
לכדאמרינן במסכת נדה (דף לא.) אשה מזרעת תחלה יולדת זכר ורב שיזבי 

א מילתו שבת דדלמא דרשינן וילדה זכר שיהא נמי לחומרא קאמר דלא דחיי
זכר משעת לידה אבל רב שרביא לקולא דריש דקא פטר לה מטומאת לידה 

הלכך אי לאו דפשיטא ליה לא הוה דריש לקולא הלכך הויא (ברייתא) 
   תיובתיה:

. דמספקא ליה היכא דנקרע ונמצא זכר אם אמו טמאה לידה אי לאו אי הכי
טוהר דזכר כדקתני לזכר ולנקבה דהיינו ימי טוהר א''כ אמאי יהבינן ימי 

דזכר וימי טומאה דנקבה והלא שמא אם יקרע ימצא זכר ושמא איכא 
למידרש וילדה זכר לטהר את אמו מדין לידה ובין ימי טומאה בין ימי טהרה 

לית לה ואמאי יהבינן לה ימי טוהר כלל הכי הוה ליה למיתני תשב לזכר 
לנקבה ימי טומאה דנקבה שבועיים אפי' בלא  ולנקבה ולנדה וה''פ תשב

ראיית דם דלמא נקבה היא ולנדה לאחר שבועיים מיד אם תראה דם הויא 
טמאה נדה מספיקא דלמא זכר הוה ואית לן למידרש עד שיהא זכר משעה 

לידה ולית לה ימי טוהר כלל במסכת נדה מקשינן למה הוזכר זכר כלומר 
לי למיתני לזכר בהדייהו אם ליתן לה  בכל מקום דקתני לנקבה ולנדה למה

ימי טומאה דזכר הא קתני תשב לנקבה וצריך שבועיים ואם ליתן לה ימי 
טוהר דזכר הא קתני ולנדה דמשמע דלא ניתיב לה ימי טוהר כלל ומשנינן 

נפקא מינה שאם תראה יום ל''ד ללידתה ותחזור ותראה יום מ''א הויא 
י טוהר והיתה תחלת נדה בראיית מקולקלת למניינה שמא לא הוה לה ימ

יום ל''ד ובראיית מ''א הויא תחלת זיבה ואם תראה שלשה רצופין צריכה ז' 
נקיים וקרבן או שמא זכר ילדה וראיית יום ל''ד היו ימי טוהר ועתה בראיית 

מ''א הויא תחלת נדה הרי היא בספק זבה ונדה עד שתשב י''ז ימים נקיים 
ואם ישבה לה י''ז נקיים וראתה יום י''ח הרי כדמפרש במס' ערכין (דף ח.) 

היא תחלת נדה וזו היא דינה שאם תראה כל ז' ימים הללו או אם לא תראה 
כי אם ראייה ראשונה טובלת בליל שמיני ומשמשת עם בעלה ואחר ז' ימים 

הללו באין י''א יום של ימי זיבה שאם תראה בתחלתן או באמצעיתן או 
הויא זבה גדולה וצריכה ז' נקיים וקרבן ולעולם בסופן שלשה ימים רצופין 

לא תחזור לקדמותה להיות תחלת נדה עד אחר ז' נקיים ואם לא ראתה בכל 
י''א יום הללו עד י''ב הרי היא תחלת נדה בכל המשפט אשר פירשתי ולכך 

   נקראו י''א יום שבין נדה לנדה:
דמצי למימר  . אבל תיובתא ממש אינה בשביל שחסר מן ץ) (הברייתא)קשיא

תני לזכר ולנקבה ולנדה: (הגה''ה. לכך הוזכר זכר שאם תראה יום ל''ד 
ללידתה אמרינן טמאה היא ואע''ג דאכתי משכי ימי טוהר דזכר דמספקינן 

ליה בלא ולד ותשב לנדה וכי הדר חזיא ליום מ''א שהוא ח' לראייתה ותרצה 
וראייה דיום ל''ד דם להיות שומרת יום כנגד יום אמרינן ולד היה וזכר היה 

טוהר הוה והשתא הוא דהויא תחלת נדה והשתא מקלקלינן לה דלא טבלה 
עד מ''ח שהוא שמיני לראייה אחרונה ואי לאו משום ספיקא דזכר הוי טבלה 

למחר ביום מ''ב ממה נפשך אי לאו ולד הוא הרי היא שומרת יום כנגד יום 
מונים וספיקא דזכר ואי ולד הוה ונקבה הוה אכתי הוי דם טוהר עד ש

מקלקלא לה וכן לענין נקבה כלומר וספיקא דנקבה מקלקלא לה עד פ''ח 
דלא טבלה עד פ''ח [אי ראתה ביום ע''ד] ואי הוה פשיטא לן דלא ולד הוא 

הוה טבלה למחר ביום [פ''ב] דראיית פ''א בי''א יום שבין נדה לנדה היא 
בעה דם טוהר אמרינן ומשום דמספקינן דלמא ולד הוה וראיית שבעים ואר

דהשתא הוא דהויא תחלת נדה. כן פירשה רבינו שלמה זצ''ל (נדה דף ל:) 
   ע''כ הגה''ה): בן. והיה הבן שיהא בן משעת לידה:

   . ואע''פ שנקרע אחרי כן ונמצא זכר:ולא טומטום
   . דטומטום שנקרע אע''פ שנמצא זכר אינו נוטל פי שנים:כדרבי אמי

. אי לאפוקי ספק בכור פשיטא דלא שקיל וקי מאיאלא בכור ולא ספק לאפ
   חלק בכורה אא''כ מייתי ראיה שהוא הבכור:

  . דמסברא אית ליה ואתי קרא למעוטיה:לאפוקי מדדרש רבא



546                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה

ָדַרׁש    : ָרָבאּדְ

ַמֲחֵבא,  ֵני ְזָכִרים ּבְ ְלדּו ׁשְ ּיָ ים ׁשֶ י ָנׁשִ ּתֵ   ׁשְ

ָאה ֶזה ָלֶזה.   ּכֹוְתִבין ַהְרׁשָ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ַלח ְוָהא  ָבר, : ָרִביןׁשָ י ְלָכל ַרּבֹוַתי ְולֹא ָאְמרּו ִלי ּדָ ַאְלּתִ ָבר ֶזה ׁשָ   ּדָ

ּום  ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם ּכָ איּבְ י ַיּנַ רּו, ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו  : ַרּבִ ָאה ֶזה ָלֶזה.  -הּוּכְ   ּכֹוְתִבין ַהְרׁשָ
רּו  ָאה ֶזה ָלֶזה!  -לֹא הּוּכְ   ֵאין ּכֹוְתִבין ַהְרׁשָ

  
   ,ָאמֹוָרא ֲעֵליּה  ָרָבאַדר אֹוֵקי ֲה 

ָיִדי,  י ָלֶכם ָטעּות ֵהן ּבְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ   ְוָדַרׁש: ּדְ
ּום  ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם ּכָ איּבְ י ַיּנַ רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו  : ַרּבִ ָאה ֶזה ָלֶזה,  -הּוּכְ   ּכֹוְתִבין ַהְרׁשָ

רּו  ָא  -לֹא הּוּכְ   ה ֶזה ָלֶזה. ֵאין ּכֹוְתִבין ַהְרׁשָ

    

  ם"רשב
   . של אדם אחד:שתי נשים

. ואין ידוע איזה קדם במחבא
   להיות ראשית אונו:

. ואתי כותבין הרשאה זה לזה
כורה מן חד מינייהו ותבע חלק ב

האחין אם בכור אני תנו לי 
בשביל עצמי ואם לאו תנו לי 
בשביל אחי שהרי נתן לי חלקו 
ופסקינן לעיל יש לו לבכור 
קודם חלוקה ויכול למכור וליתן 
חלק בכורתו לכל מי שירצה והך 
מילתא אתא קרא למעוטי 
דאע''ג דמדינא אית ליה גזירת 
הכתוב הוא שלא יתנו לו חלק 

   :בכורה מן הספק
. אמר ליה רב פפא לרבא

   כשדרש כן:
. בשעת לידה אע''ג הוכרו

דלבסוף נתערבו כו' דהוה ליה 
בכור ודאי שעה אחת וקרא לא 
אתא למעוטי אלא מאי דדמי 
טפי למעוטי כגון דלא הוכרו 
כלל דהוה ליה ספק בשעת לידה 
דהכי משמע והיה הבן הבכור 
שיהא בן משעת לידה ולא 

ת טומטום ושיהא בכור משע
הוייה ולא ספק ושמעינן מהכא 
דהכי הלכתא דאם הוכרו 
ולבסוף נתערבו מיהא כותבין 

  הרשאה:



    "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ַאְגָמא לִ  ֵני ַאְקָרא ּדְ ְלחּו ֵליּה ּבְ מּוֵאלׁשָ   , ׁשְ

ינוּ  ֵדנּו ַרּבֵ    ,ְיַלּמְ
כֹור,  הּוא ּבְ ֶזה, ׁשֶ   ָהיּו מּוְחָזִקין ּבְ

כֹור הּוא" :ְוָאַמר ָאִביו ַעל ַאֵחר    ?ַמהוּ  – "ּבְ

ַלח ְלהוּ    קכז,ב ָאה  :ׁשָ   . ֶזה ָלֶזה^ּכֹוְתִבין ַהְרׁשָ
  

ְך?  ְפׁשָ   ַמה ּנַ

ַנן ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבָ ַלח ְלהּו  -ִאי ּכְ ַנן"ִליׁשְ ַרּבָ   , "ּכְ
יִאי כְּ  ַלח ְלהּו  - ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ יכְּ "ִליׁשְ   "!ְיהּוָדה ַרּבִ

  

ָקא ֵליּה ִאי כְּ  יְמַסּפְ ַנן ,ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבָ   . ִאי ּכְ
  

  ?ַמאי ִהיא
  

ַתְנָיא    ּדְ
יֶרּנּו ַלֲאֵחִרים.  - (דברים כא, יז) 448"ירַיכִּ ""   ַיּכִ

אן ָאַמר י ְיהּוָדה ִמּכָ   : ַרּבִ
כֹור",  :ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ִני ּבְ   "ֶזה ּבְ

ֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ּנֶ ם ׁשֶ כֹור",  :ּוְכׁשֵ ִני ּבְ   "ֶזה ּבְ
ְך ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ה", וְ  :ּכָ רּוׁשָ ן ּגְ ן ֲחלּוָצה""" ֶזה ּבֶ    .ֶזה ּבֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

   ."ֵאינֹו ֶנֱאָמן
  

ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב  י ְיהּוָדה ַהְיינּו ּדִ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ יר"ּבִ   , "ַיּכִ

ַנן  א ְלַרּבָ יר"ֶאּלָ ה ִלי "ַיּכִ    ?ָלּמָ
  

ָרא ָצִריְך ֶהיּכֵ    .ּבְ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
ַנִיםְלֵמיְתָבא לֹו ּפִ  א ַאֵחר - י ׁשְ    ,לֹא ְיֵהא ֶאּלָ

ַמ  ֵעי ְלֵמיְתָבא ֵליּה ּבְ ָנהִאיּלּו ּבָ    ?!ִמי לֹא ָיֵהיב ֵליּה  -  ּתָ
  

ְפלּו לֹו  ,לֹא ְצִריָכא ּנָ ְנָכִסים ׁשֶ אןּבִ   .ְלַאַחר ִמּכָ
  

יּולְ  ּלֹ ּדְ ֵמִאיר  ַרּבִ ָבר ׁשֶ א ָלעֹוָלםָאַמר: ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ יר" - א ּבָ   ה ִלי? ָלּמָ  "ַיּכִ
  

הּוא ּגֹוֵסס ׁשֶ ְפלּו לֹו ּכְ ּנָ ְנָכִסים ׁשֶ    .ּבִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
כֹור, " הּוא ּבְ   ָהיּו מּוְחָזִקין ּבֹו ׁשֶ

כֹור  הּוא ּבְ   ֶנֱאָמן.  -ְוָאַמר ָאִביו ַעל ַאֵחר ׁשֶ

כֹור, ְוָאַמר ָאִביו ֵאינֹו ּבְ כֹור הּוא" :ָהיּו מּוְחָזִקין ּבֹו ׁשֶ   . "ֱאָמןֵאינֹו נֶ  - "ּבְ

  
א  י - ֵריׁשָ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ַנן –ְוֵסיָפא     .ַרּבָ
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  רשב"ם
. לאו בעדים שמעידין שראו היו מוחזקין

שנולד קודם לאחיו דאם כן אין האב נאמן 
אלא בקול בעלמא כעין שאמרנו למעלה דהוו 

   קרי ליה בוכרא:
. מן הבנים מהו מי מהימנינן לאב על אחד

  קום חזקה שמכחשת דבריו או לא:במ
. המוחזק ואותו שאמר אביו עליו זה לזה

   שהוא בכור וטעמא מפרש ואזיל:
   . כמאן סבירא ליה שמואל:[מה נפשך]

   . לקמן:אי כר' יהודה
   . קרא יתירא הוא:יכיר

   . רבי יהודה קאמר לה:יכירנו לאחרים
. ואע''פ שמחזיקין אחר נאמן אדם לומר

   בבכור:
. לאחר לומר זה בן גרושה הוא כך נאמן

שגרשתיה החזרתיה וילדה לי זה או שנשא 
אשה גרושה וסברא הוא מדכתיב יכיר מה לי 

   בכור מה לי לדבר אחר:
. וחלל הוא בן חלוצה חלל מדרבנן בן גרושה

גזירה חלוצה אטו גרושה ואע''ג דנפקא לן 
ביבמות (דף כד.) מדכתיב ואשה גרושה הא 

   מכתא בעלמא:אמרינן התם דקרא אס
. לא בבכור ולא בחלל וכגון וחכ''א אינו נאמן

שמוחזקין באחר שהוא בכור וקרא ה) מוקי 
בצריך היכרא כגון שבאו מחדש בכאן ואין 
מוחזקין באחד מהן מי הבכור ומי הפשוט 

   התם ודאי אב מהימן:
. אדרבנן קפריך דאוקימנא למאי הלכתא

בצריך היכרא דבשלמא לרבי יהודה טובא 
מועינן קרא דמהימנינן ליה לאב אפילו אש

במקום חזקה ויהבינן ליה פי שנים דסד''א 
ניזיל בתר חזקה וניתיב פי שנים למוחזק לנו 
דליכא למימר גבי אב מגו דאי בעי יהיב ליה 
במתנה פי שנים כי אמר נמי עליו שהוא בכור 
נאמן דהא קיימא לן דמה לי לשקר במקום 

מאי הלכתא עדים לא אמרינן אלא לרבנן ל
כתב יכיר לצריך היכרא שהאב נאמן להכירו 
לאחרים דאי למיתבא ליה פי שנים אמאי 
צריך קרא סברא הוא דנאמן על ידי מגו דלא 
יהא האי בכור אלא אדם נכרי ואעפ''כ יכול 
היה ליתן לו במתנה כל נכסיו הלכך מה לו 
לשקר במאי דאמר שהוא בכור הא בלאו הכי 

שיאמר הבו ליה  יכול ליתן לו פי שנים
   במתנה מנכסי:

. הא דאשמעינן קרא דמהימנינן לא צריכא
לאב אלא בנכסים שאינו יכול ליתן לו 
באותה שעה שאמר עליו שהוא בכור כגון 
בנכסים שנפלו לו לאחר מיכן לאחר שאמר 
בני זה בכורי הוא דליכא למימר בההיא 
שעתא מגו דהא אין אדם מקנה דבר שלא בא 

   לעולם:
. דהא רבנן דרבי מאיר דאמר כו'ולרבי 

יהודה היינו ר''מ דאמר אדם מקנה גבי אומר 
לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתגייר 

   כו':
. דתנן בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס

במסכת שמחות (פ''א ה''א) הגוסס הרי הוא 
כחי לכל דבריו ובר ירושה הוא ולהנהו 
נכסים איצטריך יכיר שיטול בהן הבכור פי 
שנים דבהנהו ליכא מגו דאפי' לר''מ דאמר 
אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הני מילי 
כגון נכסים שנופלין לו בשעה שיש בו כח 
ליתנם לאחרים אבל גוסס אינו יכול לדבר 
ואין בו כח ליתן והלכך לא מצי לאקנויינהו 
מקמי דאתו לידיה דהא אפילו בשעה שבאו 

דם לכן לידו אין יכול להקנותן וכל שכן מקו
ובלאחר מיתה לא מצי לשנויי דאין בכור 
נוטל בראוי: הכי גרסינן היו מוחזקין בו 
שאינו בכור ואמר אביו בכור הוא אינו נאמן. 
   כרבנן דבמקום חזקה לא מהימנינן ליה לאב:

. כר' ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן
   יהודה:

    . בניחותא:רישא ר' יהודה וסיפא רבנן
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י יֹוָחָנן ָאַמר   : ַרּבִ
ִני הּוא",  :ָאַמר   "ּבְ

י הּוא"  :ְוָחַזר ְוָאַמר    .ֵאינֹו ֶנֱאָמן -"ַעְבּדִ
  

י הּוא",    "ַעְבּדִ
ִני הּוא"  :ְוָחַזר ְוָאַמר   ,ֶנֱאָמן –"ּבְ

ׁש ִלי כְּ ּדִ  ּמֵ א ָקָאַמר. ְמׁשַ   ַעְבּדָ
  

ֶכס: ַא ְוִחיּלּוֵפיּה  ית ַהּמֶ   ּבֵ
ֶכס ְוָאַמר ית ַהּמֶ ִני הּוא", ְוָחַזר ְוָאַמר :ָהָיה עֹוֵבר ַעל ּבֵ י הּוא"  :"ּבְ    .ֶנֱאָמן –"ַעְבּדִ

י הּוא", ְוָחַזר ְוָאַמר :ָאַמר ִני הּוא"  :"ַעְבּדִ    .ֵאינֹו ֶנֱאָמן -"ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
מְּ " ֵבןָהָיה ְמׁשַ ִני הּוא", ְוָחַזר ְוָאַמר :ּוָבא ְוָאַמר ,ׁשֹו ּכְ י הּוא"  :"ּבְ   ֵאינֹו ֶנֱאָמן.  -"ַעְבּדִ

ֶעֶבד, ּוָבא ְוָאַמר ׁשֹו ּכְ ּמְ ִני הּוא"  :ָהָיה ְמׁשַ י הּוא", ְוָחַזר ְוָאַמר "ּבְ    !"ֵאינֹו ֶנֱאָמן -"ַעְבּדִ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָקא -ָהָתם  א ְמַצר ְמָאה". ּדְ   רּו ֵליּה "ַעְבּדָ

  

  ַמאי "ְמַצר ְמָאה"? 
  

א ְמָאה זּוֵזי    .ְמַצר ַעְבּדָ
  
  
  

  רשב"ם
. בין בתוך כדי אמר עבדי הואוחזר ו

דיבור בין לאחר זמן אמר כן על אותו 
   שאמר עליו מתחלה בני:

. במאי דאמר השתא עבדי אינו נאמן
וליכא למימר האי דקרי ליה מתחלה 
בני משום דאוהבו כבנו דאין דרך 
לקרוא לעבדו בנו והלכך אחר טענה 
ראשונה נלך דהואיל וזאת האחרונה 

חשה אין לנו לילך אינו פירוש כי אם הכ
אחר טענה אחרונה דהודאת פיו 
האמינה תורה במאי דאמר בני כדכתיב 
   יכיר וכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד:

. במאי דאמר וחזר ואמר בני נאמן
השתא בני דאינו סותר דבריו 
הראשונים אלא מפרש הוא עבדי 
דקאמרי בני הוא והאי דקאמר עבדי 

אילו לפי שהוא משמשו יותר מדאי כ
הוא עבדו אבל ברישא לא שייך לפרושי 
הכי דעבדו הוא כדאמר השתא והאי 
דקרי ליה מעיקרא בני לפי שאוהבו 
כבנו דאין דרך האדון לייחס לעבדו 

   ולקרותו בנו בשביל שום חיבה:
. לשם רגיל לקרוא לעבדו אבית המכס

בנו להבריחו מן המכס אבל לבנו לא 
 יקרא לעולם עבדו שהרי גורם לעצמו

   הפסד על חנם:
   . אל המוכסים:ואמר בני

   . כשעבר משם והלאה:וחזר ואמר עבדי
. במאי דחזר ואמר עבדי דודאי נאמן

מעיקרא הוה קרי ליה בני בשביל יראת 
   המכס:

. אלא ודאי וחזר ואמר בני אינו נאמן
עבדו הוא כדאמר מעיקרא דאילו היה 
בנו לא היה אומר למוכסים שהוא 

י היה משמשו כבן עבדו: ה''ג מיתיב
ובא ואמר בני וחזר ואמר עבדי אינו 
נאמן היה משמשו כעבד ואמר עבדי 
וחזר ואמר בני אינו נאמן. ומסיפא 
קפריך ליה לר' יוחנן וה''פ היה משמשו 
כבן מלביש ומנעיל מכניס ומוציא אבל 
עבודת עבד לא ורבותא נקט דאע''ג 
דמשמשו כבן ואיכא למימר האי דקרי 

דמשמש ליה כבן אפי'  ליה בנו משום
הכי כי חזר ואמר עבדי אינו נאמן במאי 
דקאמר לבסוף אלא נלך אחר לשון 
ראשון דודאי בנו הוא דאין דרך לקרות 
לעבדו בנו אפי' היכא דמשמש ליה כבן 
   שאין האדון מחבבו כל כך לקרותו בנו:

היה משמשו כעבד ואמר עבדי וחזר 
. במאי דקאמר בני ואמר בני אינו נאמן

אף על גב דאיכא למימר דמעיקרא ו
קראו עבדו משום דמשמשו כעבד ולא 
משום דעבדו הוא וקשיא לר' יוחנן 
דאמר אמר עבדי וחזר ואמר בני נאמן 
דר' יוחנן אפילו היכא דלא חזינן 
דמשמשו כעבד קאמר נאמן במאי 
דאמר לבסוף בני וכל שכן היכא דחזינן 
בהדיא משמשו כעבד ואילו ברייתא 

א דמשמשו כעבד קאמר אפילו היכ
דאינו נאמן במאי דאמר לבסוף בני 
וכ''ש היכא דלא חזינן היאך משמשו 
דאינו נאמן וקשיא לר' יוחנן דאמר 

   נאמן:
   . בברייתא:התם

. כלומר עבד דקרי ליה עבדא מצר מאה
גמור הוא לי שסמוכים לי עליו מאה 
דינר במצר שלו כלומר ששוה מאה דינר 

מאה וחזר  והלכך כי אמר עבדי מצר
ואמר בני אינו נאמן דאילו הוה בנו לא 
הוה קרי ליה עבדא מצר מאה ואע''ג 
דמשמש ליה כעבדא דאין קורין כן 

   אלא לעבד:
 . ששוה מאה זוזי:עבדא מאה זוזי
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ַלח ֵליּה  י ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

ַנְבּתָ "ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו:  י ּגָ   , "ַעְבּדִ
י"ְוהּוא אֹוֵמר:    . "לֹא ָגַנְבּתִ

יבֹו ֶא "   ? "ְצְלךָ ַמה ּטִ
ה ְמַכְרּתֹו ִלי"     , "ַאּתָ

ַמ "   קכח,א ה ְנַתּתֹו ִלי ּבְ ָנהַאּתָ    – "ּתָ
ַבע ְוטֹול" ָ    ",ְרצֹוְנָך ִהׁשּ

ע  ּבַ   ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  -ְוִנׁשְ
  

ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא:    ּתָ

א ָעַלי ֶנֱאָמן"  :לוֹ  ָאַמר"    ",ַאּבָ
  ,"ָאִביךָ  ָעַלי ֶנֱאָמן"
ה ָעַלי ֶנֱאָמִנין" לֹׁשָ     -ַר" ָבָק  רֹוֵעי ׁשְ
י ֵמִאיר   : אֹוֵמר ַרּבִ

   .ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

  ."ּבוֹ  ַלֲחזֹור ָיכֹול ֵאינוֹ 
  

ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ
ן ְלָך" ַמֲחלֹוֶקת,  ְב"ֶאּתֵ   ּדְ
ִדְבֵרי ֲחָכִמים.     ְוֲהָלָכה ּכְ

   
  
  

  רשב"ם
. כל הני שלח ליה ר' שלח ליה ר' אבא

אבא לרב יוסף בר חמא נקט הכא 
משום דבחד מינייהו קא פסיק הלכתא 

הודה ובכולהו הלכתא כדשלח ר' כר' י
  אבא כדפסקינן בסיפא דשמעתין:

. ונאמן הוא אתה נתתו לי במתנה
בטענה זו ואע''ג דאמרן בחזקת הבתים 
(לעיל דף לו.) הגודרות אין להן חזקה 
ה''מ לאלתר אבל לאחר ג' שנים יש להן 
חזקה וה''נ כגון שהחזיק בו ג' שנים או 
בקטן המוטל בעריסה דיש לו חזקה 
לאלתר או בעבד שלא ראה אותו 

   בעדים זה המערער בביתו של זה:
. רבותא היא דקא''ל רצונך השבע וטול

האי מחזיק למערער שהרי פטור לגמרי 
זה המחזיק מכל שבועות שבעולם 
דקי''ל אין נשבעין על העבדים 
בשבועות (דף מב:) ואינו מחויב 
בשבועה כלל וגם זה התובע אין שבועה 

זה דכל הנשבעין מועלת לגבות מ
שבתורה נשבעין ולא משלמין אם לא 
מרצונו של זה שמטיל עליו שבועה 

   לישבע וליטול:
   . זה התובע:ונשבע

. זה המחזיק לחזור בו ולומר אינו יכול
משטה הייתי בך שהרי פטור הייתי וגם 
לא נתחייבת לי שבועה כדי לישבע 
וליטול דאין אדם נשבע ונוטל ולא 

לתת לך העבד אם הקניתי לך בקנין 
תשבע עליו אלא כיון דעל פיו נשבע 
ובצוואתו צריך לתת לו העבד דכיון 
דהטיל עליו שבועה הא הימניה 
בשבועה וכמאן דאודי ליה שהוא עבדו 
של זה הנשבע דמי והאי דנקט עבדי 
גנבת רבותא נקט דלא מיבעיא שאר 
מטלטלין שהנתבע חייב שבועה כדי 

גדו דלא שלא ישלם והוא הופכה על שכנ
מצי הדר ביה ולמימר אשבע אני 
ואפטר אלא אפי' עבדים דלא שייכא 
בהו שבועה כלל אפ''ה כיון דהשביעו 

   לא מצי הדר ביה:
. להיות דיין אבא פסול נאמן עלי אבא

מן התורה לדוננו לא לזכות ולא לחובה 
כדנפקא לן בסנהדרין (דף כז:) מלא 

   יומתו אבות וגו':
בקיאין בדין  . שאינןשלשה רועי בקר

ורועי צאן לא נקט משום דרשעים נינהו 
דסתם רועי בהמה דקה גזלנין נינהו 
ופסולין לכל דין שבעולם אבל אבא 

   ואביך כשרין מיהא לדינין של אחרים:
. דדברים בעלמא בלא יכול לחזור בו

   קנין הוא דקא''ל:
. וה''ה לגבי וחכ''א אינו יכול לחזור בו

עבד ונוטל שבועת התובע שנשבע על ה
דבתרוייהו אע''ג דלא הוי דינא הכי 
כיון דקיבל עליו אינו יכול לחזור בו 
ומשני הא קמ''ל ר' אבא דאמר השבע 
ואתן לך דאין יכול לחזור בו דהתם נמי 
באתן לך פליגי שהנתבע אומר לתובע 
נאמן עלי אבא שאם יחייבוני אתן לך 
ואפ''ה אמרי רבנן דאינו יכול לחזור 

דומיא דר' אבא דלאחר  ויתן דהיינו
שנשבע זה אין יכול לחזור בו אלא יתן 
דכרבנן דהתם ס''ל וכ''ש היכא דקאמר 
תובע נאמן עלי אבא ואביך שאם 
יפטרוך מחול לך דכ''ע מודו אפי' ר''מ 
דאין יכול לחזור בו שהרי מוחזק ועומד 
ומחילה דאידך כקנין דמי ואיכא למ''ד 
 התם במחול לך מחלוקת אבל באתן לך
דברי הכל יכול לחזור בו הלכך אצטריך 
ר' אבא לאשמועינן דבאתן לך פליגי 
והלכה כדברי חכמים אע''ג דמסתבר 

   טעמא דר''מ:
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ַלח  י ֵליּה ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

  ֲהָלָכה: ּגֹוִבין ִמן ָהֲעָבִדים. 
  ָאַמר:  ַנְחָמן ַרבוְ 

  ֵאין ּגֹוִבין.  
   

  
  

  רשב"ם
. בעל חוב שמת גובין מן העבדים

גובה מעבדי יתומים דכמקרקעי 
דמי ובהא לחוד הוא דלית 
הלכתא כר' אבא ולקמן 
מתרצינן לה ואמרי' הכי קתני 

   כן אמר ר''נ:אין גובין ו
. דנהי ור''נ אמר אין גובין

דאתקש לקרקעות כדכתיב 
(ויקרא כה) והתנחלתם ה''מ 
לדברים הכתובים בתורה כגון 
לקנותן בכסף בשטר ובחזקה 
ושלא לישבע עליהן ושאין בהן 
אונאה אבל לענין ב''ח 
כמטלטלי דמי דאין ב''ח סומך 
אלא על קרקעות שאין יכולין 

מן אבל ליאבד ולא לזוז ממקו
אעבדים לא סמכא דעתיה הלכך 

   לא משתעבדי ליה:
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ַלח ֵליּה  י ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

ִני  ׁשֵ י ּבְ ִליׁשִ ר.  –ֲהָלָכה: ׁשְ ׁשֵ   ּכָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ִראׁש    ֹון. ַאף ּבְ

  
ר ָמר י ַרב ּבַ   : ַאׁשִ

א.  ַאּבָ א ּדְ ַאּבָ ר ּבְ   ַאְכׁשַ
  

י.  ר ַרב ַאׁשִ ָמר ּבַ   ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
  
   

  

  רשב"ם
. להעיד בקרובו שני שלישי כשר

כגון בן חנוך שכשר להעיד 
בימואל בן שמעון דבנו של חנוך 
שלישי לראובן וימואל בן שמעון 
שני הוא וראובן ושמעון 
ראשונים אבל שני בשני פסול 
כגון בן ראובן לבן שמעון 

ן מלא כדנפקא לן בסנהדרי
יומתו אבות על בנים דבנים 
להדדי נמי מיפסלי אבות היינו 
ראובן ושמעון ובנים היינו חנוך 
וימואל אבל שלישי בשני לא 
אשכחן דפסול ומשום דאיכא 
למ''ד בפרק זה בורר בסנהדרין 
דשלישי בשני פסול להכי 

   אצטריך למימר הכא דכשר:
. כגון בנו רבא אמר אף בראשון

מעיד לשמעון  של חנוך בן ראובן
אחי ראובן והכי הלכתא 
מדאמרי' לקמן מוסיף הוא 
ומדפסיק לקמיה ולית הלכתא 
כמר בר רב אשי מכלל דהלכתא 

   מיהא כרבא:
. שיעיד הבן לאבי באבא דאבא

אביו כגון בן חנוך מעיד לראובן 
   דהיינו שלישי בראשון:

. ולית הלכתא כמר בר רב אשי
דבני בנים ובני בני בנים עד אלף 

ורות לא יעידו לאבותיהם דבן ד
   ירך אביו הוא:
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ַלח ֵליּה  י ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

א,  ּמֵ ּלא ִנְסּתַ ֵעדּות ַקְרַקע ַעד ׁשֶ   ָהָיה יֹוֵדַע לֹו ּבְ
א ּמֵ    - ְוִנְסתַּ

סוּ    ל. ּפָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ר.  ׁשֵ   ּכָ
ִליָמא לֹא.  ין ִמְצָרָנָהא. ֲאָבל ּגְ ְמַכּוֵ ר ּדִ   ֶאְפׁשָ

  
ת ַרבוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ׁשֵ

ת ָרְחּבֹו, ֲאִפיּלּו  ת ָאְרּכֹו ּוִמּדַ ין ִמּדַ ְמַכּוֵ ר ּדִ ִליָמא, ֶאְפׁשָ   ּגְ
  לֹא.  -ֲאָבל ַנְסָכא 

  
א ַרבוְ  ּפָ   ָאַמר:  ּפַ

ְקלֹוָתיו.  - ֲאִפיּלּו ַנְסָכא ת ִמׁשְ ין ִמּדַ ְמַכּוֵ ר ּדְ   ֶאְפׁשָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ֵעדּות לוֹ  יֹוֵדַע  "ָהָיה ּלא ַעד ּבְ ה ׁשֶ ה, ֲחָתנוֹ  ַנֲעׂשָ   , ֲחָתנוֹ  ְוַנֲעׂשָ

ַח  יּקֵ   , ְוִנְתָחֵרׁש  ּפִ
ַח  יתֵּ א ּפִ ּמֵ   , ְוִנְסתַּ
פּוי ה ׁשָ טָּ תַּ    - ְוִנׁשְ
סּול    .ּפָ
ֵע  לוֹ  יֹוֵדַע  ָהָיה ֲאָבל ּלא ַעד דּותּבְ ה ׁשֶ ה, ֲחָתנוֹ  ַנֲעׂשָ ּתוֹ  וֵמָתה, ֲחָתנוֹ  ְוַנֲעׂשָ   . ּבִ

ַח  יּקֵ ַח  ְוָחַזר ְוִנְתָחֵרׁש  ּפִ ּקֵ   , ְוִנְתּפַ
ַח  יתֵּ א ּפִ ּמֵ ַח  ְוָחַזר ְוִנְסתַּ תֵּ   , ְוִנְתּפַ
פּוי ה ׁשָ טָּ תַּ ה ְוָחַזר ְוִנׁשְ ּפָ תַּ    ,ְוִנׁשְ
ר ׁשֵ   . ּכָ

ָלל ֶזה   : ַהּכְ
ל ִחּלָ  ּכָ תְּ ַפְסלּות סֹופוֹ  אוֹ  תוֹ ׁשֶ סּול - ּבְ   , ּפָ

תוֹ  ִחּלָ רּות ְוסֹופוֹ  תְּ ַכׁשְ ר – ּבְ ׁשֵ    ".ּכָ
  

הוּ    קכח,ב כּוּלְ א ּדְ יּוְבּתָ   !ּתְ
   

א.  יּוְבּתָ   ּתְ
   

  

  רשב"ם
. אדם לחבירו בעדות היה יודע

קרקע עד היכן היא שלו והשיגו 
את גבולו והביא את זה ועד 
אחר עמו להעיד עליו אע''פ 
שהיה יודע יפה בעדות זו קודם 
שלא נסתמא בעיניו שעדיין לא 
היה סומא ועכשיו בשעת עדות 

יניו נעשה סומא שכהה מאור ע
פסול להאי עדות דמאומד 
הדעת אינו יכול להעיד עד כאן 
תחום פלוני ולא נחוש לעדותו 
ויש לשונות אחרים בהאי 
נסתמא דלא מפרשי לשון עורון 

   עינים וכולן הבל:
. שיודע לכוין דמכוין מצרנהא

המצרים שיש לו סימנין בשאר 
   שדות הסמוכין לד' רוחותיה:

 . טלית או בגד אינואבל גלימא
יכול להעיד עליה אחר שנעשה 
סומא דאמדה לא סמכינן 

  שהרבה טליתות מדתן שוות:
   . חתיכת כסף או זהב:נסכא

. ונעשה פסול ונעשה חתנו
לעדותו בכך כדאמרינן 
בסנהדרין בפרק זה בורר (דף 

   כז:):
. עיניו פקוחות שרואה פיתח
   יפה:
   . חכם:שפוי

. מחמת חולי היינו נמי ונתחרש
ומיא דשוטה נשתטה דחרש ד

א''נ נשתתק מחמת חולי 
והתורה אמרה מפיהם ולא מפי 
כתבם וראשון נראה בעיני עיקר 
דאי בנשתתק מיירי פשיטא כיון 
דאינו יכול להעיד בפיו אין 
עדותו עדות ולא הוה ליה 
למיתנייה בהדי הנך שיכולין 
להעיד אלא שפסולין מחמת 
דבר אחר והאי לאו פסול עדות 

בו כח אית ביה אלא שאין 
   להעיד:

. דהיינו קרוב ומתה בתו
ונתרחק וכגון שאין לו בנים 
הימנה כדתנן בפ' זה בורר 

   (שם):
. שחזר מאור וחזר ונתפתח

   עיניו:
   . ראיית המעשה:כל שתחלתו

   . שעת הגדת עדות:או סופו
. כלומר כל שתחלתו בפסלות

בפסלות שעת ראיית העדות 
והשתא סופו בכשרות פסול 

יה ראוי לעדות דמעיקרא לא ה
זו וקרא כתיב (ויקרא ה) והוא 
עד או ראה דבשעת ראיית 

   המעשה יהא ראוי לעדות זו:
. אע''פ שתחלתו או סופו
 בכשרות:

. שמואל ורב תיובתא דכולהו
ששת ורב פפא דכולן הכשירו 
מיהא לעדות קרקע פיתח 
ונסתמא והכא קא פסיל כולהו 
עדיות מדהדר ותנא זה הכלל כל 

ופו בפסלות פסול שתחלתו או ס
דהא מרישא שמעת מינה דאם 
סופו בפסלות פסול ולמה לי 
למהדר ולמתני בזה הכלל אי 

   לאו לאתויי כל הני:
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ַלח  י ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

ִנים  ין ַהּבָ ינֹוק ּבֵ   ֶנֱאָמן.  -ָהאֹוֵמר ַעל ּתִ
  
  ָאַמר:  יֹוָחָנן יַרּבִ וְ 

  ֵאינֹו ֶנֱאָמן. 
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ִנים: ָהאֹוֵמר  ין ַהּבָ ינֹוק ּבֵ רֹוָקה.  - ֶנֱאָמן'  -" ל ְנָכַסיִייַרׁש כָּ "ַעל ּתִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ּכְ
י ַנן.  - יֹוָחָנן ָאַמר: ֵאינֹו ֶנֱאָמן ְוַרּבִ ַרּבָ   ּכְ

  
  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 

   ",ֵאינֹו ֶנֱאָמן"וְ  "ֶנֱאָמן"ַהאי 
ֲעָיא ֵליּה!  - "לֹא ִייַרׁש "וְ  "ִייַרׁש "   ִמּבָ
  

א, ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ִנים ין ַהּבָ ינֹוק ּבֵ כֹור הּוא" :ָהאֹוֵמר ַעל ּתִ י ְיהּוָדה.  -  ֶנֱאָמן - "ּבְ ַרּבִ   ּכְ
י ַנן.  - ֵאינֹו ֶנֱאָמןיֹוָחָנן ָאַמר:  ְוַרּבִ ַרּבָ   ּכְ

  
  
   

  רשב"ם
האומר על תינוק בין הבנים 

. לקמיה מפרש מאי אמר נאמן
   על אותו תינוק:

. במתניתין כרבי יוחנן בן ברוקה
אם אמר על מי שראוי ליורשו 

סקינן לקמן דבריו קיימים ופ
   הלכתא כוותיה:

. כר' יהודה ואע''ג דמוחזק נאמן
לן באחר שהוא בכור אפילו הכי 
אב נאמן והכי הלכתא דהא 
פסיק הכי לקמן דהלכתא 
בכולהו כדשלח רבי אבא 
ואמרינן דלאפוקי רבי יוחנן 
אצטריך למיפסק הלכתא 
כותיה דרבי אבא וש''מ אם 
הוחזק אחד מן הבנים בבכורה 

שלא אמר האב כי  בחיי האב אף
בני בכורי הוא נוטל פי שנים 
שלא נחלקו רבי יהודה וחכמים 
אלא במוחזק שאחר בכור ואמר 
אביו על המוחזק בפשוט שהוא 
בכור והתם אמר רבי יהודה 
נאמן האב לבטל החזקה אבל 
אם לא אמר האב על האחר 
שהוא בכור התם אפילו רבי 
יהודה מודה שהחזקה קיימת 

הוה ליה דאי לא תימא הכי 
לרבי יהודה למימר הכי רבי 
יהודה אומר כל בכור שלא 
הכירו אביו ואמר זהו בכורי 
אינו נוטל פי שנים אלא מדלא 

   תני הכי שמע מינה כדאמרינן:
. הואיל ומוחזק אינו נאמן כרבנן

   לן באחר שהוא בכור:
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ַלח ֵליּה  י ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

ִנים"ָהאֹוֵמר:  ֶאָחד ִמן ַהּבָ י ּכְ ּתִ ּטֹול ִאׁשְ ִנים - "ּתִ ֶאָחד ִמן ַהּבָ    .נֹוֶטֶלת ּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יו  ל ַעְכׁשָ ְנָכִסים ׁשֶ   ּוּבִ

ִאין לְ  ָבִנים ַהּבָ אן. ּוּבְ   ַאַחר ִמּכָ
   

  
  

  רשב"ם
האומר תטול אשתי כאחד מן 

. וקבלה שנתרצית הבנים
י נמי לבר כדלקמן בפירקין א

מכתובתה נתן לה חלק בנכסיו 
ובשכיב מרע מיירי דדבריו 
ככתובין וכמסורין אי נמי 

 בבריא ועל ידי קנין:
. שאם ובנכסים של עכשיו

נתרבו הנכסים בשעת חלוקה 
אינה נוטלת כי אם באותן שהיו 
לו בשעת אמירה דאין אדם 
מקנה דבר שלא בא לעולם 
ואפילו לר' מאיר דאמר אדם 

מילי במפרש אבל  מקנה הני
בסתמא אין אדם מעלה על 
דעתו דבר הראוי לו לבא 
להקנותו אלא לדבר שהוא 
מוחזק בו והלכך הך אשה ידה 
על התחתונה דמסתמא לא נתן 
לה אלא נכסים שהיו לו באותה 

   שעה:
. ובבנים הבאין לאחר מכן

כלומר לא לפי חשבון הבנים 
שיש לו עכשיו לבד תחלוק 

גדול  לאחר מותו ותטול חלק
אלא אף לפי חשבון כל הבנים 
של שעת חלוקה נתן לה ונראה 
בעיני דאפילו אם היה לו בנים 
מרובים ונתמעטו בחיי האב 
דשקלה חלק גדול כחשבון 
מיעוט הבנים הבאין לחלוק 
בנכסי האב לאחר מיתתו דהא 
תטול כאחד מכל הבנים קאמר 
ולשעת חלוקה איכוין דלפי 
חלוקת ההיא שעתא תטול לא 

א נתרבו ולא שנא נתמעטו שנ
דהא נוטלת אשתו כאחד מן 

   הבנים קאמר רבי אבא:
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ַלח ֵליּה  י ׁשָ אַרּבִ ר יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבָ   : ָחָמא ּבַ

ַטר חֹוב ַעל ֲחֵבירֹו,    ַהּמֹוִציא ׁשְ
לּום,  י ּכְ   ַמְלֶוה אֹוֵמר: לֹא ִנְפַרְעּתִ

י ֶמֱחָצה,  ַרְעּתִ   ְולֶֹוה אֹוֵמר: ּפָ
ַרע ּכּוּלֹו,  :ְוָהֵעִדים ְמִעיִדין ּפָ   ׁשֶ

ע,     :ֲהֵרי ֶזה ּבָ   ִנׁשְ
ִדין לֹא,  ׁשּוְעּבָ ֵני חֹוִרין, ֲאָבל ִמּמְ ָכִסים ּבְ   ְוגֹוֶבה ֶמֱחָצה ִמּנְ

ָאְמ     .ִרי: ֲאַנן ַאֵעִדים ָסְמִכיַנןּדְ
ָאַמר: י ֲעִקיָבא ּדְ יב ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ    ,ָהֵוי ֲאֵבָדה" "ֵמׁשִ

א ֵעִדים,  ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ִאי א ֵעִדים ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ת.  -ּכָ   ִאיְרּתּוֵתי ִאיְרּתַ

  
ר ָמרַמְתִקיף ָלּה  י ַרב ּבַ   : ַאׁשִ

ֲעָנה ָהֵוי,  ָאַמר מֹוֶדה ִמְקָצת ַהּטַ ן ֶאְלָעָזר ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה, ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ   ַאְדַרּבָ
יִעי ֵליּה,  ָקא ְמַסּיְ א ֵעִדים ּדְ ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

יִעי ֵליּה ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ  ָקא ְמַסּיְ א ֵעִדים ּדְ יב ֲאֵבָדה ָהֵוי!  - ִאיּכָ אי ֵמׁשִ   ַוּדַ
  
  
  

  רשב"ם
. ולוה אמר פרעתי מחצה

ומחצה אני חייב דהוה ליה 
מודה מקצת הטענה וישבע 
כדמפרש לקמיה וכגון דמקמי 
דאסהידו העדים שפרע לו כולו 

   הודה לו דלא הוה משיב אבדה:
. אחר דהודה והעדים מעידין

   מחצה:
. הלוה שפרע ויפטר ענשב

מלשלם מחצה ומחצה ישלם 
לפי שכבר הודה דהודאת בעל 
דין שוה יותר מהעדאת עדים 
וגובה המלוה מחצה מנכסים 
בני חורין שיש לו ללוה אבל לא 
ממשעבדי דיכלי לקוחות למימר 
אתון קנוניא עבידתו אהדדי אנן 
אעדים סמכינן דמסהדי דפרע 
הכל: פלוגתא דרבי עקיבא ורבי 

ון בן אלעזר בתחלת שנים שמע
אוחזין שטר שכתוב בו סלעין 
או דינרים מלוה אומר חמש 
ולוה אומר שלש רבי שמעון בן 
אלעזר אומר הואיל והודה 
מקצת הטענה ישבע רבי עקיבא 
אומר אינו אלא כמשיב אבדה 
ופטור משבועה דסלעין לא 
משמע טפי משנים דתפסת 
מרובה לא תפסת ויד בעל 

ועל השטר על התחתונה 
השלישי שהודה הוה משיב 
אבדה ותנן המוצא מציאה לא 

   ישבע מפני תקון העולם:
. התם ואפילו לר' עקיבא דאמר

משיב אבדה הוא בסלע השלישי 
דאי הוה בעי הוה אמר אינן 
אלא שנים דסלעין תרי משמע 
והוה מיפטר משבועה כדמפרש 
התם משום דקא מסייע ליה 

   שטרא:
יב . דחשבינן ליה משהני מילי

אבדה היכא דליכא עדים כי 
התם שעדי מלוה לא ידעו אלא 
מה שכתבו דסלעין כתבו סתם 
ופחות סלעים שנים אבל היכא 
דחזינן לבסוף דאיכא עדים 
כאחד מהם איכא למימר דזה 
הלוה היה יודע שרוצין להעיד 
כאחד מהן ואירתת שלא יבאו 
לסייע למלוה ולפיכך הודה 

   מחצה:
אף על . וודאי משיב אבדה הוי

גב דלא אתו עדים אלא בתר 
הודאתו והך אתקפתא לא 

   חיישינן לה כדלקמן:
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ַרׁש  ֵמיּה ּדְ  זּוְטָרא ָמרּדָ ְ יִמי ַרבִמׁשּ ר ׁשִ י ּבַ   : ַאׁשִ

ר ָחָמא.  א ְלַרב יֹוֵסף ּבַ י ַאּבָ ַלח ֵליּה ַרּבִ ְדׁשָ ָתא ּכְ ַמְעּתָ ָכל ָהֵני ׁשְ   ִהְלְכָתא ּבְ
  
י ַרבלְ  ָרִביָנאַמר ֵליּה ָא    : ַאׁשִ

ַרב ַנְחָמן ַמאי?    ּדְ
  

  ין ּגֹוִבין' ַמְתִניַנן ָלּה. ָאַמר ֵליּה: 'ֵא 
  . ְוֵכן ָאַמר ַרב ַנְחָמן

  

א 'ִהְלְכָתא' ְלַאּפּוֵקי ַמאי?    ְוֶאּלָ
  

ָרָבא   קכט,א   מֹוִסיף הּוא!  -ִאי ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
י  ר ַרב ַאׁשִ ָמר ּבַ י!  ֵלית -ִאי ּדְ ר ַרב ַאׁשִ ָמר ּבַ   ִהְלְכָתא ּכְ

א  ּפָ ת ְוַרב ּפַ ׁשֶ מּוֵאל ְוַרב ׁשֵ ׁשְ   ָהא ִאיּתֹוְתבּו!  -ִאי ְלַאּפּוֵקי ִמּדִ
  

י יֹוָחָנן,  ַרּבִ א ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ   ֶאּלָ
י.  ר ַרב ַאׁשִ ָמר ּבַ א ּדְ   ּוֵמַאְתַקְפּתָ

   
  

  רשב"ם
. דפליג עליה גבי דרב נחמן מאי

עבדים ואמר אין גובין מן 
העבדים וקיימא לן כרב נחמן 
   בדיני וקשיא הלכתא אהלכתא:

   . בדרבי אבא:אין גובין מתנינן
. כיון ואלא הלכתא לאפוקי מאי

  טא דהכי הלכתא:דלא פליג פשי
. דאמר אף אי לאפוקי מדרבא

בראשון והלא מוסיף הוא על 
דברי ר' אבא דאמר שלישי בשני 
כשר ואתא איהו למימר דאף 
בראשון ואיכא למימר דאפי' ר' 
אבא מודה והיא גופה אצטריך 
לר' אבא לאשמועי' דשלישי 
בשני כשר דאיכא למ''ד 
בסנהדרין פסול בפרק זה בורר 

למידק מינה הא  (דף כח.) ולאו
שלישי בראשון פסול דדלמא 
עובדא הוה בשלישי בשני ושלח 

   ליה דכשר:
. דאכשר אי מדמר בר רב אשי

באבא דאבא הא כבר איפסיק 
דלית הלכתא כותיה כדאמרי' 
לעיל והך דרשה דמר זוטרא 
בתר הכי הואי והכי נמי הויא 
דמר בר רב אשי תוספת אלא 

   דעדיפא מינה קא פריך:
. דאמר אינו ר' יוחנןלאפוקי מ

   נאמן כרבנן:
. ומאתקפתא דמר בר רב אשי

דאתא למימר ודאי משיב אבדה 
הוא ולית הלכתא כוותיה כיון 
דאכתי כשהודה לא העידו עדים 
ולא קמסייעי ליה איכא למימר 
דמירתת מינייהו שאינו יודע מה 

 בלבם כרבי אבא:
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ק יו ַעל ְנָכָסיו "ַהְמַחּלֵ הִר   , ּפִ    ,ְלֶאָחד יּבָ

  , ְלֶאָחד ּוִמיֵעט
ָוהוְ  כֹור ֶאת ָלֶהן ִהׁשְ    – ַהּבְ

ָבָריו יִמין ּדְ   .ַקּיָ
ּום" :ָאַמר ְוִאם ה ִמׁשּ לּום ָאַמר לֹא - "ְירּוׁשָ   . ּכְ
ַתב ין ּכָ ה ּבֵ ִחּלָ תְּ ין ּבַ ֶאְמַצע ּבֵ ין ּבָ ּסֹוף ּבֵ ּום ּבַ ָנה' ִמׁשּ ָבָריו - 'ַמתָּ יִמין ּדְ    ."ַקּיָ

  
ֵמי ֵהיכִ  ָנה'י ּדָ ה" 'ַמּתָ ִחּלָ תְּ   ? "ּבַ

ֵמי  ֶאְמַצע"ֵהיִכי ּדָ   ? "ּבָ
ֵמי  ּסֹוף"ֵהיִכי ּדָ   ? "ּבַ

  
י ֲאָתא  יִמי ַרבּכִ י ָאַמר  ּדִ   : יֹוָחָנןַרּבִ

ָה'  לֹוִנית ִלְפלֹוִני ְוִייָרׁשֶ ֶדה ּפְ ֵתן ׂשָ ּנָ ה,  - 'ּתִ ִחּלָ ּתְ ָנה ּבַ   זֹו ִהיא ַמּתָ
ֵתן  ָה ְוִתּנָ ּסֹוף,  -לֹו' 'ְוִייָרׁשֶ ָנה ּבַ   זֹו ִהיא ַמּתָ

ָה'  ֵתן לֹו ְוִייָרׁשֶ ָה ְוִתּנָ ֶאְמַצע.  -'ִייָרׁשֶ ָנה ּבָ   זֹו ִהיא ַמּתָ
  

ֶדה ַאַחת,  ָאָדם ֶאָחד ְוׂשָ ְוָקא ּבְ   ְוּדַ
דֹות,   :ֲאָבל י ׂשָ ּתֵ ָאָדם ֶאָחד ּוׁשְ   ּבְ

ֵני ְבֵני ָאָדם ֶדה ַאַחת ּוׁשְ     - ׂשָ
  לֹא.

  
י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

דֹות,   :ֲאִפיּלוּ  י ׂשָ ּתֵ   ָאָדם ֶאָחד ּוׁשְ
ֵני ְבֵני ָאָדם,  ֶדה ַאַחת ּוׁשְ   ׂשָ
ֵני ְבֵני ָאָדם  דֹות ּוׁשְ י ׂשָ ּתֵ ׁשְ   .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
י ֲאָתא    ָאַמר:  ָרִביןּכִ

לֹוִנית ִלְפלֹוִני, ְוִייַר " ֶדה ּפְ ֵתן ׂשָ ּנָ לֹוִניתּתִ ֶדה ּפְ לֹוִני ׂשָ    ",ׁש ּפְ
  אֹוֵמר:  יֹוָחָנןי ַרּבִ 

  ָקָנה. 
י    אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזרַרּבִ

  לֹא ָקָנה. 
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרִביןלְ  ַאּבַ
ְת ָלן ֲחָדא ְוַאְתָקַפְת ָלן ֲחָדא,    ַאְנַחּתַ

י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ַאּדְ ַרּבִ ָלָמא ּדְ ׁשְ ָיא,  -ּבִ   ָלא ַקׁשְ
אן  דוֹ  -ּכָ י ׂשָ ּתֵ ָאָדם ֶאָחד ּוׁשְ   ת, ּבְ
אן  דֹות.  -ּכָ י ׂשָ ּתֵ ֵני ְבֵני ָאָדם ּוׁשְ ׁשְ   ּבִ

י יֹוָחָנן  ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ א ּדְ ָיא –ֶאּלָ    !ַקׁשְ
  

י יֹוָחָנן.  ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהּו ְוַאּלִ
  
  ָאַמר:  ָלִקיׁש  ֵריׁש וְ 

  לֹא ָקָנה, 
ּיֹ לֹוִני ּוְפלֹוִני"אַמר: ַעד ׁשֶ לֹוִנית ּוְפלֹוִניתִייְרׁשּו  - ּפְ ֶדה ּפְ    ,ׂשָ

ים ַתּתִ ּנְ ָנה ְוִייָרׁשּום ׁשֶ ַמּתָ   . "ָלֶהם ּבְ
  

א:  ְפלּוְגּתָ   ּבִ
  : ַהְמנּוָנא ַרבָאַמר 

א  נּו ֶאּלָ ֶדה ַאַחת, לֹא ׁשָ   ָאָדם ֶאָחד ְוׂשָ
דֹות,   :ֲאָבל י ׂשָ ּתֵ   ָאָדם ֶאָחד ּוׁשְ

ֵני ְבֵני ָאָדם  ֶדה ַאַחת ּוׁשְ   לֹא.  -ׂשָ
  

  רשב"ם
   . כבר פירשתיה למעלה:המחלק נכסיו כו'

. אדם הנותן מתנה לאחר או בין בתחלה כו' כתב
שנתן כל נכסיו לאחד מבניו אם אמר לשון מתנה 
עם לשון ירושה דבריו קיימין דנהי דלא תפיס לשון 
ירושה לפי שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה 
וכמו שלא אמר כלום דמי לשון מתנה מיהא תפיס 
והרי הוא כמי שאומר לשון מתנה לחוד דקני ובגמ' 
   מפרש היכי דמי מתנה באמצע או בתחלה או בסוף:

. כלומר ויירש תנתן שדה פלונית לפלוני ויירשה
אותה לישנא דקרא וירשוה (ישעיה לד) יירשנה 

   ותנתן לו:
. דבההוא שדה שנתן ודוקא באדם אחד ושדה אחת

   לאותו האיש איכא מתנה בהדי לשון ירושה:
בן שדה . כגון יירש ראואבל באדם אחד ושתי שדות

פלונית שבמזרח ותנתן לו לראובן שדה פלונית 
שבמערב ההוא דלשון מתנה קני אבל ההוא דלשון 
ירושה לא קני דמתנה דהיאך לא מסייע לאידך 
אלא זאת הוריש לו וזאת נתן לו ובההיא דירושה 
הוי מתנה על מה שכתוב בתורה ולא אמר כלום וכן 

צי בשדה אחת ושני בני אדם כגון ראובן יירש ח
שדה זו ותנתן חציה לשמעון שמעון קנה ראובן לא 
קנה וכ''ש ב' שדות וב' בני אדם כגון ראובן יירש 

   שדה פלונית ולשמעון תנתן שדה פלונית אחרת:
. דכי היכי דנתכוין לזה אפי' אדם אחד ושתי שדות

ליתן במתנה הכי נמי נתכוין לאידך הואיל ובדבור 
   אחד נתן לשניהן:

. דהוו אנשים שני בני אדםאבל שתי שדות ו
מוחלקים ושדות מוחלקים לא מהניא מתנה דהאי 
גברא ושדה שלו לאידך גברא ולאידך שדה 

   ובסברות בעלמא פליגי:
. היינו שתי שדות כי אתא רבין אמר יירש פלוני כו'

ושני בני אדם ומילתא באנפי נפשה היא ולא איתמר 
   אמתני' ומיהו הכי נמי הוה מפרש למתני':

   . ההוא דירושה:קנה לא
. אחד מדבריך נוחה לנו דלא קשיא אנחתת לן חדא

   לן מידי בגוה:
   . אחד מדבריך קשה לנו:ואתקפת חדא

. ההיא דלעיל וההיא כאן באדם אחד ושתי שדות
סיומא דמלתא דרבי אלעזר דאמרן לעיל אבל שתי 
שדות ושני בני אדם לא גמרא קאמר לה ולא רבי 

רך לומר דר' אלעזר אדר' אלעזר דא''כ אמאי הוצ
אלעזר לא קשיא הא בהדיא קאמר לעיל דבשתי 

   שדות ושני בני אדם לא קנה:
   . אנא ורב דימי:אמוראי נינהו

. בשתי שדות ושני וריש לקיש אמר לעולם לא קנה
בני אדם ההוא דלשון ירושה ואפי' כי אמר לשניהן 
ביחד תנתן שדה פלונית לראובן ושדה פלונית 

רשום דכיון דגופין מוחלקין נינהו וכל לשמעון ויי
אחד הוי מעשה בפני עצמו ולא שייך זה בזה כלל 
הלכך שתי לשונות של לשון מתנה וירושה כנגד שני 
מעשים הן לאחד לשון מתנה ולאחד לשון ירושה על 
ראשון ראשון ועל אחרון אחרון הלכך לא קנו עד 
שיאמר ירושה בתחלה וירושה בסוף ומתנה באמצע 

תא יליף לשון מתנה מלשון ירושה דכי היכי דהש
דלשון ירושה נאמר לשניהם גם המתנה שבאמצע 
נאמרה בעל כרחך לשניהן דלמאן תרמייה והלכך 
צריך לומר כן ראובן ושמעון יירשו שדה פלונית 
ופלונית שנתתי להם במתנה ויירשום דעל כרחך 
יירשו קמא עולה על ראובן ובתרא על שמעון הלכך 

מי לשון מתנה קאמר דאיכא תרתי זימני לשניהן נ
לשון מתנה דכתב שנתתי להם דמיעריב אלשון 
ירושה ואיכא תרי זימני לשון ירושה אבל אם אמר 
פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית ותנתן להם 
שדה פלונית ופלונית ויירשום הוה אמינא דהאי 
ותנתן ויירשום אשמעון קאי ולא קנה ראובן דכיון 

י מעשים הן יש לחלק להם גם הלשונות וכן אם דשנ
אמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית 
שנתתי להם במתנה ולא אמר ויירשום לבסוף אכתי 
הוה אמינא לראשון לשון ירושה ולשני לשון מתנה 

   דשתי לשונות כנגד שתי מתנות:
. דרב המנונא כרב דימי אמר רבי יוחנן בפלוגתא

 ורב ששת כרבין אליבא דרבי יוחנן: ורב נחמן כר''א
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  ָאַמר:  ַנְחָמן ַרבוְ 
דֹות,   :ֲאִפיּלוּ  י ׂשָ ּתֵ   ָאָדם ֶאָחד ּוׁשְ

ֵני ְבֵני ָאָדם,  ֶדה ַאַחת ּוׁשְ   ׂשָ
ֵני ְבֵני ָאָדם  :ֲאָבל דֹות ּוׁשְ י ׂשָ ּתֵ   לֹא.  -ׁשְ

  
ת ַרבוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ׁשֵ

ֵני ְבֵני ָאָדם.  דֹות ּוׁשְ י ׂשָ ּתֵ   ֲאִפיּלּו ׁשְ
  

ת ַרבָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ
  ָלּה? ְמָנא ָאִמיָנא 

  
ַתְנָיא:    ּדְ

נוּ ": ָהאֹוֵמר" ֶקל תְּ ת", ְלָבַני ׁשֶ ּבָ ׁשַ    ּבְ
ן ּוְראּוִין   . ֶסַלע ָלֶהן נֹוֵתן - ֶסַלע ִליתֵּ

נוּ  ַאל" :ָאַמר ְוִאם תְּ א ָלֶהן תִּ ֶקל" ֶאּלָ    – ׁשֶ
א ָלֶהן נֹוְתִנין ֵאין ֶקל. ֶאּלָ    ׁשֶ

יֶהם ֲאֵחִרים ִייְרׁשוּ ^ ֵמתוּ  ִאם" :ָאַמר ְוִאם  קכט,ב ְחתֵּ   , "תַּ
ין ָאַמר: ּבֵ נּו" ׁשֶ ין ,"תְּ ָאַמר: ּבֵ נּו" ַאל" ׁשֶ תְּ    – תִּ
א ָלֶהן נֹוְתִנין ֵאין ֶקל". ֶאּלָ   ׁשֶ

ֵמי,  ֵני ְבֵני ָאָדם ּדָ דֹות ְוִכׁשְ י ׂשָ ּתֵ ׁשְ   ְוָהא ָהָכא ּכִ
ָקֵני!   ְוָקָתֵני: ּדְ

  
  הּוא מֹוִתיב ָלּה, ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה. 

ָראּוי ְליֹוְר    ׁשֹו, ּבְ
רֹוָקה ִהיא.  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ְוַרּבִ

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
  , ְלךָ  ְנָכַסי""

לֹוִני ִייַרׁש  - ְוַאֲחֶריךָ    , ּפְ
לֹוִני ִייַרׁש  - ַאֲחֶריךָ  ְוַאֲחֵרי    ."ּפְ

ִני ָקָנה - ִראׁשֹון ֵמת   , ׁשֵ
ִני ֵמת י ָקָנה - ׁשֵ ִליׁשִ   , ׁשְ

ִני ֵמת ְוִאם יּבְ  ׁשֵ י ְנָכִסים ַיְחְזרוּ  - הִראׁשֹון ַחּיֵ    ."ִראׁשֹון ְליֹוְרׁשֵ

ֵמי,  ֵני ְבֵני ָאָדם ּדָ דֹות ּוׁשְ י ׂשָ ּתֵ ׁשְ   ְוָהא ָהָכא ּכִ
  ! "ָקָנה" ְוָקָתֵני

  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו,    ָהָכא ַנִמי ּבְ

רֹוָקה ִהיא,  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ְוַרּבִ
יִני ָקָנה ֵמת ׁשֵ "ִאי ָהִכי,  ִליׁשִ   ?! "ׁשְ

ַלח  ֵריּה  ַאָחא ַרבָהא ׁשָ   : ָעְוָיא ַרבּדְ  ּבְ
רֹוָקהְלִדְבֵרי ַר  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   , "ַסי ְלָך ְוַאֲחֶריָך ִלְפלֹוִניְנכָ " :ּבִ

לּום,  -ְוִראׁשֹון ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו  ְמקֹום ִראׁשֹון ּכְ ִני ּבִ ֵ   ֵאין ַלׁשּ
ֵאין ֶזה ְלׁשֹון ַמּתָ  ה, ׁשֶ א ְלׁשֹון ְירּוׁשָ   ָנה ֶאּלָ

ה ֵאין ָלּה ֶהְפֵסק!    ִוירּוׁשָ
  

הוּ  כּוּלְ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
א.  יּוְבּתָ   ּתְ

  
ֵריׁש ָלִקיׁש?  יּה ּדְ יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ   ֵליָמא ַנִמי ּתֶ

  
ָרא?!    ְוִתְסּבְ

  : ָרָבאְוָהא ָאַמר 

  רשב"ם
. כגון שכיב מרע אי נמי בריא וכגון שהלך האומר תנו שקל כו'

למדינת הים וצוה ליתן להם כשיעור הזה עד שיכלה הממון כולו: 
   שקל שבגמרא היינו חצי סלע שהוא שני דינרין:

. דלא אמר שקל אלא כדי לזונן בצמצום שלא יתנו נותנין להם סלע
   ותר מכדי צרכן:י

. היינו קפידא אין נותנין להם אלא שקל בשילהי מציאת אל תתנו
האשה במס' כתובות מוקמינן לה כר''מ דאמר מצוה לקיים דברי 
המת ומיהו אמרי' התם אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין 
שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן ומקשינן והא 

מצוה לקיים דברי המת ומשנינן הני מילי  קי''ל כר''מ דאמר
אחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה ומאי דאמר לזרוזינהו הוא 

  דעבד:
. פלוני ופלוני ולא בני בני גלי אדעתיה דניחא ליה יירשו אחרים

בצמצום טפי כי היכי דלישתיור מהנהו נכסי להנהו אחרים ודוקא 
   קאמר שקל:

כדקתני תנו שקל לבני ולשון  . דקאמר לשון מתנה לבניווהא הכא
ירושה לאחרים כדקתני יירשו אחרים וקתני דקנו הנהו אחרים 
דמשום הכי קאמר בסיפא אין נותנין להם אלא שקל כדי לשייר מן 
הנכסים להנהו אחרים ואע''ג דכשתי שדות ושני בני אדם דמי 
דלבניו נתן שקל בכל שבת כל ימי חייהם והמותר מוריש לאחרים 

היינו כעין ב' שדות וב' בני אדם שאין זוכין זה בחיי זה תחתיהן ו
כלל הלכך שתי שדות נינהו ואפ''ה קנו אחרים דמהני לשון מתנה 

   דהאי ולשון ירושה דהיאך כרב ששת:
. דלא תקשי לחביריו בראוי ליורשו הוא מותיב לה והוא מפרק לה

 דהאי דקנו אחרים בלשון ירושה לאו משום דמהני ליה לשון מתנה
דאידך אלא משום דהני אחרים הוו ראוים ליורשו כגון בניו והיכי 
דמי כגון דלשנים מבניו צוה לתת שקל בשבת ואם מתו יירש אחד 
משאר בניו כל המותר ואע''ג דאיכא עוד בנים אחרים ואיכא נמי 
בנים להני שמתו וכרבי יוחנן בן ברוקה דאמר לקמן דאם אמר על 

דבריו קיימין והלכך אין נותנין להם  בן בין הבנים יירש כל נכסיי
אלא שקל דניחא ליה דישתייר קצת לזה שהוא אוהב ומתכוין 
להורישו הכל ולמאי דאמרי' לקמן דפליגי רבנן עליה דר' ישמעאל 
בנו של ר' יוחנן בן ברוקה ומוקמינן לפלוגתא דרבי יוחנן בן ברוקה 

ול להוריש באחר במקום בת ובת במקום בן דלר' יוחנן בן ברוקה יכ
כל נכסיו לההוא הראוי ליורשו אחר מיתת בנו וה''נ בראוי ליורשו 
כגון אחר במקום בן מיירי וה''ק דאם מתו בניי יירשו אחיי הראוים 
ליורשי תחתיהן: ה''ג נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך 
יירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי ואם מת שני 

יחזרו נכסים ליורשי ראשון. והכי פירושו נכסיי לך בחיי ראשון 
היינו לשון מתנה כלומר נכסיי נתונים לך ואחריך יירש פלוני הרי 
לזה במתנה ולזה בירושה וכשתי שדות דמי שאין לשני בחיי ראשון 
כלום הרי מתנות מוחלקין ומקבלי מתנות מוחלקין ואפ''ה קתני 

   לשני:קנה שני אלמא לשון מתנה דראשון מהני 
. דהא מכח השני נתן לשלישי אחריו יחזרו נכסים ליורשי ראשון

   וכיון דשני לא זכה שלישי מנה ליה:
. האי שני בראוי ליורשו כגון בן בין הבנים ואגב ריהטיה וכ''ת ה''נ

אשמועינן כר' יוחנן בן ברוקה דשני קני בלשון ירושה הואיל וראוי 
   ליורשו במקצת:

י ליורשו ולהכי מהני ביה לשון ירושה כרבי . דהאי שני ראואי הכי
   יוחנן בן ברוקה אמאי כשמת שני קנה שלישי מכחו:

. דירושה אין לה הפסק וכיון דהאי שני בתורת הא שלח רב אחא כו'
ירושה באו לידו אין כח ביד המת לעקור נחלה מיורשי יורשיו 
לתתה להאי שלישי אלא יחזרו נכסים ליורשי שני דכיון דעשאו 

האי שני יורש כי אמר נמי בתריה דהא יורש אני נותן לשלישי ה''ל ל
מתנה על מה שכתוב בתורה דכתיב ובן אין לו עיין עליו דאשמועינן 
קרא דכל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין וכ''ש היכא דהוא 

   עצמו יורש את הנחלה שאין כח בידינו להעבירה מבניו:
דאב יכול להוריש בלשון ירושה . דס''ל לדברי ר' יוחנן בן ברוקה

   לאחד מבניו כל נכסיו:
. כדמפרש לקמיה וראשון ראוי אם אמר לאחד מהם נכסי לך

ליורשו ולא פירש לא לשון ירושה ולא לשון מתנה אין לשני במקום 
ראשון או יורשי ראשון כלום שאין כאן לשון מתנה להאי ראשון 

אמר נכסיי לך אלא מסתמא ללשון ירושה איכוין הנותן במאי ד
הואיל וחזי לירש כל הנכסים מן התורה אם ירצה אביו וכיון 
דירושה הויא להאי ראשון אינו יכול להפסיקה דאין ירושה לחצאין 
ולקמן בפרקין פרכינן הא אפסקה כו' ודוקא לר' יוחנן בן ברוקה 
אבל לרבנן כיון דאינו יכול להרבות ירושה לזה יותר מזה בלשון 

מאי דאמר נכסי לך לראשון לשון מתנה הוא ויכול  ירושה כלל ודאי
   להפסיקה ויקנה שלישי:

   . בר מרבין אליבא דר' יוחנן ורב ששת:תיובתא דכולהו
   . דאמר לשון מתנה לזה לא מהני ללשון ירושה לזה:תיובתיה דר''ל

. בפרק החולץ הלכתא כו' וזו אחת מהן ואם איתא האמר רבא
   ינן הלכתא הכי:דהויא ברייתא תיובתיה לא פסק
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ָוֵתיּה ּדְ  ָלתִהְלְכָתא ּכְ ָהֵני ּתְ   !ֵריׁש ָלִקיׁש ּבְ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
אן  ֵדי ִדּבּור,  -ּכָ תֹוְך ּכְ   ּבְ
אן  ֵדי ִדּבּור.  -ּכָ   ְלַאַחר ּכְ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

ֵדי ִדּבּור  ל ּתֹוְך ּכְ ֵמי,  -ּכָ ִדּבּור ּדָ   ּכְ
  ֲעבֹוָדה ָזָרה   :ְלַבר ֵמ   

ין             קל,א       ....ְוִקּדּוׁשִ

  

  

  רשב"ם
. הא דקתני מתנה לזה לא קשיא

וירושה לזה דקנו שניהן לא קשיא לר''ל 
דאמר לא קנה ברייתא דקאמר ואחריך 
יירש פלוני תוך כדי דבור הראשון 
דקאמר נכסיי לך הלכך מהני מתנה 
דראשון גם לשני והאי דקאמר ר''ל לא 
קנה בשתי שדות ושני בני אדם האי 

היינו לאחר כדי דיבור לשון ירושה 
ולהכי לא מהני ליה לשון מתנה דהאי 
אלשון ירושה דאידך וה''ק ר''ל לעולם 
לא קנה בלאחר כדי דבור עד שיאמר 
פלוני ופלוני כו' והלכך כיון דקאמר 
לשון מתנה אתרוייהו אפילו לאחר כדי 
דבור שפיר דמי ומיהו רב דימי ור''א 
איתותבו לגמרי דאמרי לא קנה אלא 

ה אחת או אדם אחד אבל שתי בשד
שדות ושני בני אדם לא דלדידהו אפילו 
תוך כדי דבור אמרי לא קנה דאם 
איתא דקנה בשתי שדות ושני בני אדם 
תוך כדי דבור לישמעינן דקנה וכ''ש 
שדה אחת ואדם אחד לרב דימי ושתי 
שדות ואדם אחד או שני בני אדם 
בשדה אחת לר''א אפילו לאחר כדי 

לא ידעו למצוא דליהני דבור אלא מד
לשון מתנה ללשון ירושה אלא באדם 
אחד ובשדה אחת מכלל דבשתי שדות 
ובשני בני אדם לעולם לא קנה בין תוך 

 כדי דבור בין לאחר כדי דבור:
. היינו כדי שאילת תלמיד תוך כדי דבור

לרב כדאמר בפ''ק דמס' מכות (דף ו.) 
א''ל רב אחא מדפתי לרבינא מכדי תוך 

ר היכי דמי כדי שאילת תלמיד כדי דבו
לרב כו' ושאילת תלמיד לרב שלום 
עליך רבי כדאמרי' בפרק מרובה (ב''ק 
דף עג:) כי לית ליה לר' יוסי כדי 
   שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי כו':
. והלכתא כל תוך כדי דבור כדבור דמי

כל שני דברים שאדם מוציא מפיו זה 
 אחר זה בתוך כדי דבור שסיים דבור

הראשון התחיל דבור האחרון לא 
חשבינן ליה נמלך אלא הרי הוא כאילו 
אמר שני דברים ביחד ואם שניהם 
יכולים לתפוס כגון ח) הרי זו תמורת 
עולה תמורת שלמים תמכר ויביא בדמי 
חציה עולה ובדמי חציה שלמים דהא 
לשניהן איתכוין אלא שאין יכול 
להוציא שני דברים כאחד ואם האחד 

כח לתפוס והאחד אינו כלום יש בו 
יתפוס האחד והאחד כמאן דליתיה 
כגון ירושה ומתנה לאחד לשון ירושה 
בטל ולשון מתנה קונה ואם שניהם 
סותרין זה את זה כי היכי דאמר בפ' 
בית כור (לעיל דף קד:) כגון מדה בחבל 
הן חסר הן יתר וכגון איסתרא מאה 
מעי וכגון מעשה דשכירות מרחץ בי''ב 

ם לשנה בדינר זהב לחדש יש מהן זהובי
שאומר תפוס לשון ראשון ויש שאומר 
שתפוס לשון אחרון ויש שמספקא ליה 
ואומר יחלוקו ויש שהולך אחר 
המוחזק ושם פירשתי דיניהן והיכא 
דהדר ביה בהדיא תוך כדי דבור דאמר 

   חוזרני בי הכל מודים דהויא חזרה:
. שאם התפיס או לבר מעבודת כוכבים

ר לעבודת כוכבים ובתוך כדי הקצה דב
דבור חזר בו אפ''ה נאסרה משום 
חומרא דעבודת כוכבים וכדאמרי' נמי 
בעבודת כוכבים שקץ תשקצנו דאע''ג 

  דאתי מדינא להיתירא אסור:
. שאם קידש אשה בפני עדים וקדושין

וחזר ואמר בתוך כדי דבור להוו מתנה 
ולא להוו קדושין אין שומעין לו 

קודשת וחומרא ומקודשת ואינה מ
דרבנן היא משום לעז ממזרות אם 

 תנשא לאחר בלא גט:
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ָנה  ִמׁשְ

לֹוִני ִאיׁש " :ָהאֹוֵמר ָמקֹום ִני"ִייָרׁשֵ  ּפְ ׁש  ּבְ ּיֵ ת ׁשֶ    ,ּבַ
י" תִּ ִני" ּבִ יָרׁשֵ ָמקֹום תִּ ׁש  ּבְ ּיֵ ן ׁשֶ     - ּבֵ

לּום ָאַמר לֹא   , ּכְ
ִהְתָנה תּוב ַמה ַעל ׁשֶ ּכָ ֶ ּתֹוָרה ׁשּ    .ּבַ

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר ִאם ָבָריו - ְליֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ יִמין ּדְ   , ַקּיָ
ֵאין ִמי לְוַע  ָבָריו ֵאין - ְליֹוְרׁשוֹ  לוֹ  ָראּוי ׁשֶ יִמין ּדְ   .  ַקּיָ

        

ָמָרא   ּגְ

ן',  ְמקֹום ּבֵ ת ּבִ ת' ּו'ּבַ ְמקֹום ּבַ 'ַאֵחר ּבִ   ַטֲעָמא ּדְ
נֹות' ' :ָהא ין ַהּבָ ת ּבֵ ִנים', ּו'ּבַ ין ַהּבָ ן ּבֵ יִמין.  -ּבֵ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ

  
  ֵאיָמא ֵסיָפא: 

ן " י יֹוָחָנן ּבֶ רֹוָקהַרּבִ   : אֹוֵמר ּבְ
ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר ִאם ָבָריו - ְליֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ יִמין ּדְ             ."ַקּיָ

א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ
  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
רֹוָקה:  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ת',   :ֲאִפיּלוּ   ַרּבִ ְמקֹום ּבַ   'ַאֵחר ּבִ

ן' ָקָאַמר,  ְמקֹום ּבֵ   ּו'ַבת ּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

י ִיׁשְ " נוֹ  ָמֵעאלַרּבִ ל ּבְ רֹוָקה ׁשֶ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
א ֶנְחְלקוּ  לֹא ְמקֹום ַאֵחר ַעל ַוֲחָכִמים ַאּבָ ת ּבִ תוּ  ,ּבַ ְמקֹום ּבַ ן ּבִ    – ּבֵ

ּלא לּום ָאַמר ׁשֶ   . ּכְ
  ? ֶנְחְלקוּ  ָמה ַעל
ן ַעל ין ּבֵ ִנים ּבֵ ין ּוַבת ַהּבָ נֹות ּבֵ   , ַהּבָ

א ַאּבָ   , ַרׁש ִיי: אֹוֵמר ׁשֶ
         !"ִייַרׁש  לֹא: אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים

        

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
ָקָאַמר ָלל ֶנְחְלקוּ  לֹא"    ִמּדְ א ָסַבר ֶנְחְלקּו.", ִמּכְ א ַקּמָ ּנָ ּתַ       ּדְ

        

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
רֹוָקה ִהיא,  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ יּה ּדְ   ּכּוּלֵ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:    ְוַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
לֹוִני 'ִאיׁש  אֹוֵמרָה " ִני' ּפְ ָמקֹום ִייָרׁשֵ ׁש  ּבְ ּיֵ ת ׁשֶ   , ּבַ

י תִּ ִני' 'ּבִ יָרׁשֵ ָמקֹום תִּ ׁש  ּבְ ּיֵ ן ׁשֶ    ,ּבֵ
לּום ָאַמר לֹא    .ּכְ

ל ְנָכָסיו  ִנים, ִאם ָאַמר ִייַרׁש ּכָ ין ַהּבָ נֹות, ּוֵבן ּבֵ ין ַהּבָ ת ּבֵ יִמין,  -ָהא: ּבַ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ
יׁשֶ  ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר ִאם: אֹוֵמר ןיֹוָחנָ  ַרּבִ ָבָריו ְליֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ יִמין ּדְ                 ."ַקּיָ

        

        

  רשב"ם
  מתני' 

. אפי' אחיו במקום האומר איש פלוני יירשני
   שיש לההוא מצווה בת:

   . ויש לו בן:או בתי תירשני
. שעקר את הירושה ממקומה לא אמר כלום

ודייקינן בגמרא הא בן בין הבנים דראוי לירש 
לפום הך דיוקא לא מתוקמא קצת קנה גם הכל ו

הך סיפא אליבא דההוא תנא דלעיל דקתני גבי 
ריבה לאחד ומיעט לאחד שאם אמר משום 
ירושה לא אמר כלום דהיינו בן בין הבנים 
ואפ''ה קתני רישא דלא קני ובגמרא מתרצינן 

   לה:
. השתא משמע לן אם אמר על מי שראוי ליורשו

בין  כגון שהוא ראוי ליורשו במקצת כגון בן
הבנים והלכך דבריו קיימין אם אמר יירש הכל 
ועל מי שאין ראוי ליורשו כגון אחיו במקום בתו 

   או בתו במקום בנו:
  

  גמ' 
. דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה טעמא

דקמוריש לאחר במקום בת דלא חזי השתא 
למירת מידי: אימא סיפא אם אמר על מי 

מא. שראוי ליורשו דבריו קיימין היינו תנא ק
דהכי משמע על מי שראוי ליורשו עכשיו דהיינו 
   בן בין הבנים או בת בין הבנות במקום שאין בן:

. קפליג ר' יוחנן עליה דת''ק אפי' וכי תימא
אאחר במקום בת דשמעי' לת''ק דחשיב ליה 
מתנה על מה שכתוב בתורה אפי' בנו בין הבנים 
או בת בין הבנות כדקתני רישא גבי ריבה לאחד 

עט לאחד שאם אמר משום ירושה לא אמר ומי
כלום וכ''ש באחר במקום בת כדקתני סיפא 
האומר איש פלוני יירשני כו' וזו ואין צריך לומר 
זו קתני א''נ להכי תנייה להך סיפא לאשמועינן 
דאפי' באחר במקום בת אתא ר' יוחנן לאיפלוגי 
עליה דת''ק ולמימר דבריו קיימין ורישא נמי 

פילו בבן בין הבנים אמרי רבנן רבותא קתני דא
אין דבריו קיימין ונמצא רישא מיתניא 
להשמיענו כח דרבנן דאפילו בבן בין הבנים 
אמרי לא אמר כלום וסיפא מיתניא להשמיענו 
כח דר' יוחנן בן ברוקה דאפילו באחר במקום 
בת פליג אדרבנן ואמר דבריו קיימין ולא למידק 

מקום בת מינה כדדייקינן לעיל טעמא דאחר ב
כו' דהוא הדין נמי לבן בין הבנים דלא אמר 
כלום אלא משום רבי יוחנן בן ברוקה נשנית 
דאתא רבי יוחנן בן ברוקה למימר אם אמר על 
מי שראוי היום ולמחר ליורשו אחר שתמות בתו 
דבריו קיימין ואע''ג דהשתא מיהא לא חזי 
ליורשו ואם אין ראוי ליורשו אחר בתו כגון דודו 

ו אחין דאחין קודמין לאחי אביו לא אמר ויש ל
כלום הואיל ואין ראוי ליורשו עד שתמות בתו 
ואחיו: ומשנינן מדקאמר רבי ישמעאל לא 
נחלקו מכלל דפליגי חביריו עליו ואמרין נחלקו. 
ומתני' רבנן היא דמוקמי לפלוגתייהו אפילו 

   באחר במקום בת ומתני' כולה כדפרישית:
י רבנן עליה דרבי . לא פליגואיבעית אימא

ישמעאל אלא דכולי עלמא מודו דלא פליגי 
באחר במקום בת דודאי לא אמר כלום אלא בבן 
בין הבנים הוא דפליגי רבנן ורבי יוחנן בן ברוקה 
והאי דקאמר רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם 
אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין היינו 

מר בבן בין הבנים דראוי השתא ליורשו ודקא
רבי יוחנן בן ברוקה היינו ת''ק תריץ כולה מתני' 
דהך בבא בתרייתא רבי יוחנן בן ברוקה היא 
דשמעי' לת''ק דאמר גבי ריבה לאחד ומיעט 
לאחד דאם אמר משום ירושה לא אמר כלום 
דהיינו בן בין הבנים ואתא איהו למימר דירית 
והכי קתני האומר איש פלוני יירשני במקום 

רשני במקום שיש בן לא אמר שיש בת בתי תי
כלום שרבי יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר על 
מי שראוי ליורשו כגון בן בין הבנים ובת בין 
הבנות הוא דדבריו קיימין אבל אמר על מי 
שאינו ראוי ליורשו כגון שאמר איש פלוני יירשני 
במקום שיש בת או בתי תירשני במקום שיש בן 

 לא אמר כלום:
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מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ

רֹוָקה.  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  : ָרָבאְוֵכן ָאַמר 
רֹוָקה.  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

רֹוָקה? ַמאי ַט  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ְעֵמיּה ּדְ
יֹום ְוָהָיה"    ָאַמר ְקָרא: ָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ּבְ   , )טז, כא דברים( 449"ּבָ

ְרֶצה.  ּיִ   ַהּתֹוָרה ָנְתָנה ְרׁשּות ָלָאב ְלַהְנִחיל ְלָכל ִמי ׁשֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ר יּוַכל לֹא"ָהא ִמ     א!ָנְפָק  (דברים כא, טז) "ְלַבּכֵ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:    ַההּוא ִמיּבָ

א ָחָנן" ּום ָאַמר ַאּבָ י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ   : ַרּבִ
ְלמּוד ַמה   קל,ב ר יּוַכל לֹא" לֹוַמר תַּ    ?(דברים כא, טז) "ְלַבּכֵ

ֱאַמר ְלִפי ּנֶ יֹום ְוָהָיה" :ׁשֶ ָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ּבְ    ,)טז, כא דברים( "ּבָ
כֹול ּיָ   : הּוא יןּדִ  ַוֲהלֹא ׁשֶ

ׁשּוט ּוַמה ה ּפָ ּפָ ּיִ ּנֹוֵטל ,חוֹ ּכֹ ׁשֶ ָראּוי ׁשֶ מּוְחָזקכִּ  ּבְ    ,ּבְ
ְרֶצה ִמי ְלָכל ְלַהְנִחיל ָלָאב ְרׁשּות ָנְתָנה ַהּתֹוָרה ּיִ   , ׁשֶ

כֹור הּוַרע ּבְ ֵאינוֹ , חוֹ ּכֹ ׁשֶ ָראּוי נֹוֵטל ׁשֶ ְבמּוְחָזק ּבְ ל לֹא ,ּכִ ן ּכָ ּכֵ    ?!ׁשֶ
ְלמּוד ר יּוַכל לֹא" :לֹוַמר תַּ    ."ְלַבּכֵ

  

ר יּוַכל לֹא": אַמרְויֹ   , "ְלַבכֵּ
ְלמּוד ַמה יֹום ְוָהָיה": לֹוַמר תַּ ָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ּבְ   ? "ּבָ

כֹול ּיָ ין ַוֲהלֹא, ׁשֶ   : הּוא ּדִ
כֹור ּוַמה הּוַרע ּבְ   , חוֹ ּכֹ ׁשֶ

ֵאינוֹ  ָראּוי נֹוֵטל ׁשֶ ְבמּוְחָזק ּבְ ר ַכליוּ  לֹא" :ּתֹוָרה ָאְמָרה ּכִ   , "ְלַבּכֵ
ׁשּוט ה ּפָ ּפָ ּיִ ּנֹוֵטל, ּכחוֹ  ׁשֶ ָראּוי ׁשֶ ְבמּוְחָזק ּבְ ל לֹא ,ּכִ ן ּכָ ּכֵ    ?ׁשֶ

ְלמּוד יֹום ְוָהָיה": לֹוַמר תַּ ָניו ֶאת ַהְנִחילוֹ  ּבְ   , "ּבָ

ְרֶצה ִמי ְלָכל ְלַהְנִחיל ָלָאב ְרׁשּות ָנְתָנה ַהּתֹוָרה ּיִ    ."ׁשֶ
  

יָאַמר  י ָאַמר ְזִריָקא ַרּבִ יָאַמר  ַאִמי ַרּבִ יָאַמר  ֲחִניָנא ַרּבִ   : ַרּבִ
רֹוָקה.  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
יָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ   : ַאּבָ

ַמר.   'הֹוָרה' ִאיּתְ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  

  ָמר ָסַבר: ֲהָלָכה ֲעִדיָפא. 
ה ַרב.    ּוָמר ָסַבר: ַמֲעׂשֶ

  
  
  

                                                           

יֹום ַהְנִח  449 כֹרְוָהָיה ּבְ נּוָאה ַהּבְ ְ ֵני ֶבן ַהׂשּ ן ָהֲאהּוָבה ַעל ּפְ ר ֶאת ּבֶ ר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבּכֵ ָניו ֵאת ֲאׁשֶ   ילֹו ֶאת ּבָ

  רשב"ם
. וכדמשמע סתמא כרבי יוחנן בן ברוקההלכה 

דמתניתין דמשמע דבבן בין הבנים קאמר כדדייקינן 
לעיל וכדאוקימנא דכולה רבי יוחנן בן ברוקה היא 
ואיכא נמי למידק מדלא קאמר שמואל הלכה כרבי 
יוחנן בן ברוקה אפי' אחר במקום בת ובת במקום בן 
 וטעמא דרבי יוחנן בן ברוקה דמפרשי' לקמן מביום

הנחילו את בניו משמע נמי דבבן בין הבנים קאמר 
ולעיל נמי הכי אמרינן אמר אביי הכי קאמר האומר על 
תינוק בין הבנים יירש כל נכסיי נאמן כרבי יוחנן בן 
ברוקה מכלל דהוה סבירא להו דלא פליג אלא בבן בין 
הבנים הלכך ל''ש אם אמר פלוני בני יירש חצי נכסיי 

כל נכסיי דבריו קיימין ואפי' לא שנא אם אמר יירש 
אם כתב כן דלא שנא אם אמר ל''ש כותב כדמוכח 
לקמן בפירקין (דף קלג.) א''ר הונא שכיב מרע שכתב 
כל נכסיו לאחר רואין אם ראוי ליורשו נוטלן משום 
ירושה וא''ל ר''נ גנבי גנובי למה לך אי סבירא לך כרבי 

וקה יוחנן בן ברוקה אימא הלכתא כר' יוחנן בן בר
דשמעתך כר' יוחנן בן ברוקה קא אזלא והא דאמרינן 
לקמן אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה 
אלא אפוטרופא ואמרינן הוא הדין נמי לבנו דאם כתב 
לו כל נכסיו לא עשאו אלא אפוטרופא ה''מ כותב לשון 
מתנה או אומר לשון מתנה דלכבודו איכוין להקנות לו 

ה קנה הכל כדין תורה כדנפקא נכסיו אבל לשון ירוש
לן מביום הנחילו את בניו דבשלמא לשון מתנה איכא 
למימר דהקנה לו הני נכסים להיותן בחזקתו כדין 
אפוטרופא שגם כשעשאו אפוטרופוס נתקיימה מתנתו 
שיש נותן מתנה גמורה ויש שנותן מתנת אפוטרופוס 
אבל ירושה אינה יכולה להיות אלא אם כן קונה 

נין גמור דלשון ירושה משמע שקם תחת הנכסים ק
המוריש לקנות נכסיו לגמרי ולהיות מוחזק בהן להיות 
שלו כמורישו אבל אם אינו אלא אפוטרופוס נמצא 
שלא הוריש לו כלום וגם בהלכות גדולות מצאתי סייג 
לדבריי והני מילי כשאין בכור אז יכול להנחיל כל 

ל להנחיל נכסיו לאחד מהן אבל אם יש בכור אינו יכו
   חלקו לאחד מהן כדנפקא לן לקמן מלא יוכל לבכר:

   . והוה מצי למכתב ביום שינחלו בניו:ביום הנחילו
. מבניו הן להרבות לו מאחיו הן לכל מי שירצה

להורישו הכל ולשנויא קמא דמשנינן לעיל דפליג רבי 
יוחנן בן ברוקה אפי' באחר במקום בת איכא למימר 

ניו לאו דוקא אלא יורשיו נמי דמהכא נפקא ליה וב
   ואפי' הראוי ליורשו יורש קרינא ביה:

. דהכי משמע בכורה לא יוכל מלא יוכל לבכר נפקא
להעביר מבכור ולהנחיל לאחרים אבל שאר נכסיו בלא 

  חלק בכורה יכול להנחיל אחד מבניו:
. והלא כתיב בתריה לא יוכל לבכר מה תלמוד לומר

   הבכור בן השנואה יכיר:
. דמשמע שיכול אמר והיה ביום הנחילו את בניולפי שנ

לתת לכל אחד מבניו מה שירצה ויכול אני לדון שאף 
הבכורה יעביר מן הבכור לתת לכל מי שירצה עם שאר 
נחלה דמה פשוט שיפה כחו כו' שנוטל בראוי דבחלק 

   פשוט לא כתיב בכל אשר ימצא לו:
יי . ולא אצטריך ביום הנחילו כאבויאמר לא יוכל לבכר

דהוה דייקינן בכורה לא יוכל לבכר אבל חלק פשוט 
   . כר' יוחנן בן ברוקה איתמר:הורה ינחיל למי שירצה:
. נהי דמר שמיע ליה הכי ומר שמיע במאי קא מיפלגי

   ליה הכי מאי בינייהו:
. שפוסק הלכה לעשות כן אבל כי אמרינן הלכה עדיפא

 הורה איכא למימר דטעה הרואה דשמא אותו הדין לא
נפסק כרבי יוחנן בן ברוקה אלא על ידי טענות אחרות 
זיכה את כל הנכסים לאחד מן הבנים כגון שאמר האב 
לשון מתנה עם לשון ירושה דלדברי הכל דבריו קיימין 
וכדאמרינן (לעיל דף קכו.) נמי לאו בפירוש אתמר אלא 
מכללא אתמר דההוא בכור דאזיל וזבין בנכסי דידיה 

ום האי טעמא נפסק כן והמעשה כו' דסבר הרואה דמש
משום טעמא אחרינא אבל כיון דקבע הלכה אז אין 

   לפשפש בדבר:
. כשמורין לעשות מעשה אז יש ומר סבר מעשה רב

לסמוך ולעשותו אבל כשאומר הלכה כפלוני אין 
סומכין לעשות כן עד שיאמרו הלכה למעשה כדלקמן 
דאי אמר הלכה איכא למימר דדרך למודו אמר הכי 

אם בא מעשה לידו הוה מדקדק יותר כדאמרי  אבל
בסמוך אין למדין הלכה מפי למוד אבל משהורה 

 לעשות שוב אין לפשפש אחריו:
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נּו ַר  ַנן: ּתָ   ּבָ
י לֹא  :ֲהָלָכה ְלֵמִדין "ֵאין   , ַתְלמּוד ִמּפִ

י ְולֹא ה ִמּפִ   , ַמֲעׂשֶ
ּיֹ ַעד ה ֲהָלָכה"לֹו:  אְמרוּ ׁשֶ    ."ְלַמֲעׂשֶ

ַאל ה ֲהָלָכה" :לוֹ  ְוָאְמרוּ  ׁשָ    –" ְלַמֲעׂשֶ
ה ֵיֵלךְ  ה ְוַיֲעׂשֶ ּלא ּוִבְלַבד ַמֲעׂשֶ ה ׁשֶ    ."ְיַדּמֶ

  

ּלא ּוִבְלַבד"ַמאי     ?"הְיַדּמֶ  ׁשֶ
יַנן ָלּה!  ּמּוֵיי ְמַדּמִ ּה ּדַ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ְוָהא ּכָ

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ְטֵרפֹות.  ה ּבִ ּלא ְיַדּמֶ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ְטֵרפֹות אֹוְמִרים "ֵאין   , 'ָלזוֹ  ּדֹוָמה זוֹ ' :ּבִ
ְתַמּה, ְוַאל ֲהֵרי תִּ אן חֹוְתָכּה  ׁשֶ אן חֹוְתָכּה , ָתהּוֵמ  ִמּכָ    ."ְוָחְיָתה ִמּכָ

  
יָאַמר ֵליּה  ילְ  ַאִסי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

י ָאַמר ָלן ָמר:  ה? "ֲהָלָכה ָהִכי"ּכִ   , ַנֲעֵביד ַמֲעׂשֶ
  

ָאִמיָנא: ָאַמר: לֹ  ֲעִבידּו ַעד ּדְ הֲהָלָכה ְלַמֲע "א ּתַ   . "ׂשֶ
  

א ַרבלְ  ָרָבאָאַמר ְלהּו  ּפָ ֵר  הּוָנא ַרבּולְ  ּפַ ַע  ַרבּדְ  יּה ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ
יְרָכא,  יּה ּפִ ְייכּו ְוָחִזיתּו ּבֵ יִדי ְלַקּמַ ִדיָנא ּדִ ָסָקא ּדְ י ָאֵתי ּפְ   ּכִ

אי,  ָאִתיתּו ְלַקּמַ ְקְרעּוהּו ַעד ּדְ   לֹא ּתִ
  ָאִמיָנא ְלכּו,  -ִאי ִאית ִלי ַטֲעָמא 

י.  -ְוִאי לֹא    ָהַדְרָנא ּבִ
ְק  -ְלַאַחר ִמיָתה  יּה. ָלא ִמיְקַרע ּתִ ְגְמרּו ִמיּנֵ   ְרעּוהּו, וִמְגַמר ַנִמי ָלא ּתִ

ְקְרִעיֵניּה  ְלָמא ֲהָוה ָאִמיָנא ְלכּו ַטֲעָמא.  -לֹא ִמיְקַרע ּתִ ִאי ֲהַואי ָהָתם ּדִ   ּדְ
יּה    קלא,א ְגְמרּו ִמיּנֵ ֵעיָניו רֹואֹות.  -ִמְגַמר ַנִמי ָלא תִּ ֶ א ַמה ׁשּ ין ֶאּלָ ּיָ   ֵאין לו ַלּדַ

   
  
  

  רשב"ם
   . כלומר אין למדין לעשות:אין למדין הלכה

. שאם לומד הרב דרך לימודו ואמר מסתבר לא מפי גמרא
טעמא דפלוני חכם אין תלמידיו למדין משם הלכה דשמא 

   א לידו מעשה ידקדק יותר ויראה טעם אחר בדבר:אם יב
. אם יראה רבו עושה מעשה אל יקבע הלכה ולא מפי מעשה

בכך דשמא טעה בטעם של פסק דין של אותו המעשה 
דהרבה טועין בדבר הלמוד כדאמרי' והא דפלוני לאו בפירוש 

   אתמר אלא מכללא אתמר וטעה בסברא:
ל ע''י מעשה ואינן . דכיון ששאעד שיאמרו לו הלכה למעשה

יודעין בדבר אלא מה שהוא אומר להם אין לומר טעם חזו 
ביה דלא ידע ובמקום אחר אמרי' אין למדין הלכה מתוך 
משנה כגון זה שכתב במשנה והלכה כדבריו כגון הא דתנן 
במסכת נדה (דף ז.) רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן 

יולדת בזוב מעת  כו' ץ) והמשפה כמה תשפה ותהא זבה גבי
לעת דברי ר' אליעזר (נדה לו:) וזב וזבה שבדקו יום ראשון 
ומצאו טהורה וכו' (שם סח:) ובשלשתן תנן במשנה הלכה 
כדבריו ואפ''ה קבע שמואל הלכה כמותו בגמ' ואשמעי' דאין 
מורין הלכה מתוך משנה אי לאו דקבע הלכה כמותו 

ימני אומר כל וביבמות (דף מט.) תנן איזהו ממזר שמעון הת
שחייבין עליו כרת והלכה כדבריו ואי לאו דפסיק בגמרא 
הלכה כמותו לא סמכינן אפסק דמתניתין אבל בהלכות 
הפסוקות בדברי האמוראין ודאי סמכי' דכיון שפסקום 
וכתבום רב אשי ורבינא שהם סוף הוראה ודאי עלייהו 
סמכי' מצינו למדין היכא דפליג יחיד אצל רבים כי הני לא 
סמכי' אפסק הלכה של משנה אלא א''כ פוסק בגמ' אבל 
אפסק דגמ' סמכי' דכולהו הוו הלכה למעשה אלא שר' יוחנן 
לבדו היה מחמיר לעצמו ואמר לתלמידיו כדלקמן שלא יעשו 
דבר עד שיאמר להם הלכה למעשה והיינו טעמא דדלמא 
הדר ביה מההוא פסק הלכה שפסק ויראה לו טעם אחר 

חר פטירתו יש להם לעשות מה שפסק להם בעיניו ומיהו לא
דהא כל ימי חייו לא הדר ביה וכל שכן שיש לנו לסמוך על 
הלכות הכתובות בגמ' כמו שסידרן רב אשי דהא קיימא לן 
בבבא מציעא (דף פו.) רב אשי ורבינא סוף הוראה ולמי 
נשאל עוד בשעת מעשה אם לא נסמוך על ההלכות הפסוקות 

דקתני עד שיאמר לו הלכה למעשה  בגמ' כמו שסדרן רב אשי
הא אין אדם רשאי לחדש דבר מעתה אלא ודאי כמו שפסקו 
האחרונים כך נעשה והכי אמרי' (בתחלת פאה) ירושלמי ר' 
זעירא בשם שמואל אמר אין למדין לא מן ההלכות ולא מן 
ההגדות ולא מן התוספתות אלא מן הגמ' כלומר מדברי 

משנה וברייתא כגון האמוראין ולא מפי מעשה הכתוב ב
דפליגי רבים עליה עד שיאמרו הלכה למעשה כלומר כן 
הלכה לך ועשה כן אי נמי שיאמרו לו הלכה כדי לעשות 
מעשה כגון שבא ושאל לחכמים מעשה בא לידי היאך הלכה 
כדי לעשות כך ואמרו לו הלכה כפלוני אע''פ שאמרו סתם 

   זהו הלכה למעשה:
ה עוד כן ולא יהא צריך עוד . כל ימיו יעשילך ויעשה מעשה

   לשאול לכל מעשה ומעשה שבא לידו:
   . לדון דבר מתוך דבר:ובלבד שלא ידמה

. כדאמרי' בעירובין (דף כא:) גבי הא כל התורה כולה וכו'
   שלמה ואסברא בדדמי:

. ללמד זו מזו כגון טרפות הכבד מן הריאה כדאמרי' בטרפות
וה אין אומרים ט) וחילופא בכבדא שאין חיות האיברים ש

בטרפות זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן בצומת הגידין 
ומתה דמיטרפה בכך חותכה מכאן למעלה מצומת הגידין 
וחיתה שחתך הבשר עד העצם כשרה כדאמרי' בבהמה 
המקשה (חולין דף עו.) ומקל וחומר היה לנו לומר שהיא 

   טריפה:
בדינן . בשעה שאנו למדין לפניו מי עאי אמר מר הלכה הכי

   עובדא ע''פ אותה הוראה:
. שאומר לכם הלכה בשעה עד דאמינא לכו הלכה למעשה

שתשאלו לי על ידי מעשה דבשעת מעשה אדם ירא לידון 
ומכוין לבו יותר כדאמרן לעיל אין למדין הלכה מפי גמרא 

   עד שיאמרו לו הלכה למעשה:
. שפסקתיו ומסרתיו לאדם להיות לראיה בידו פסקא דדינא

   רעוהו לבטל דבריי:אל תק
 . ושמא גם אתם תמצאו תירוץ לקושייתכם:דאי הוה וכו'

. לדון מיניה אלא כפי שדעתכם נוטה דאין לו ואל תגמרו
לדיין אלא מה שעיניו רואות כדתניא במס' נדה בשילהי פ''ב 
(דף כ:) רבי ראה דם בלילה וטימא ראה ביום וטהרו המתין 

לי שמא טעיתי שעה אחת וראהו אור וטימא אמר אוי 
ומקשינן ודאי טעה דתניא לא יאמר חכם אילו היה (לא) 
היה טמא אלא אין לדיין אלא מה שעיניו רואות והוא הדין 
לדבר התלוי בסברא דאין לו אלא מה שלבו רואהו ובפרק 
קמא דסנהדרין נפקא לן מועמכם בדבר המשפט עמכם 

  בדבר עמכם במשפט אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות:
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רֹוָקה"[ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר ִאם ָבָריו - ְליֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ יִמין ּדְ   , ַקּיָ
ֵאין ִמי ְוַעל ָבָריו ֵאין - ְליֹוְרׁשוֹ  לוֹ  ָראּוי ׁשֶ יִמין ּדְ   ]."ַקּיָ

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ָבִריא ֵהיָאְך?    ּבְ
ר ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ י ָקָאַמר ַרּבִ ִכיב ְמַרע, ּכִ ׁשְ   ֹוָקה ּבִ

ַבר אֹורּוֵתי הּוא,    ּדְ
ָבִריא   לֹא.  - ֲאָבל ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָבִריא ַנִמי?    ֲאִפיּלּו ּבְ

  
א ַרבָאַמר ֵליּה  ּיָ ְרׁשִ   : ָרָבאלְ  ְמׁשָ

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָאַמר לֹו  י ָנָתןּדְ ילְ  ַרּבִ   , ַרּבִ

ַנְתֶכם כְּ  ִניֶתם ִמׁשְ ן ׁשְ י יֹוָחָנן ּבֶ רֹוָקהַרּבִ    .ּבְ
ְתַנן:    ּדִ

ַתב "לֹא   : ָלּה  ּכָ
ִנין יְכִרין 'ּבְ ֶיֶהְוָין ּדִ אי ֵליךְ  ּדְ   , ִמיּנַ

ֶסף ִיְרּתּון ִאיּנּון ֵתיךְ  ּכֶ תּוּבָ     -' ֲאחּוהֹון ִעם חּוְלֵקיהֹון ַעל יֹוֵתר ּכְ
יב   , ַחּיָ

ַנאי תְּ ין ֵבית ׁשֶ   .(כתובות נב:) "הּוא ּדִ

יְוָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ַנן. 'ִיְסבּ    ּון' ּתְ

  
יְוָאַמר    : ַרּבִ

ַני ּבְ  י ּפָ י ְוֵהַעְזּתִ ְבִלי ָנָתןַיְלדּות ָהְיָתה ּבִ   , ַהּבַ
ֵדי' ְעּבְ ׁשַ ְכִרין ָלא ָטְרָפא ִמּמְ ִנין ּדִ ַקְייָמא ָלן: 'ּבְ א ּדְ    ,ֶאּלָ

ךְ  ְעּתָ ַנן ''ִיְסּבּון :ִאי ָסְלָקא ּדַ ֵדי? ּתְ ְעּבְ ׁשַ אי לֹא ָטְרָפא ִמּמְ   , ַאּמַ
ּה ֶא  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ    :ּלָ
ַנן "ִיְרּתּון"    !ּתְ
  

ִאית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא?  ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ   ַמאן ׁשָ
רֹוָקה,  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ

ּה: ַמע ִמיּנָ    ּוׁשְ
ָבִריא   . ֲאִפיּלּו ּבְ

  
א ַרבָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ

ָאַמר: 'ִיְסּבּון'  ין ְלַמאן ּדְ   ּבֵ
ָאַמר: 'ִיְרּתּון' ּוֵבין ְלַמ    אן ּדְ

א ָלעֹוָלם!  ּלא ּבָ ָבר ׁשֶ   ָהא ֵאין ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ
א ָלעֹוָלם',  ּלא ּבָ ָבר ׁשֶ ָאַמר: 'ָאָדם ַמְקֶנה ּדָ י ֵמִאיר ּדְ   ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ

עֹוָלם,  נֹו ּבָ ׁשְ ּיֶ י ְלָדָבר ׁשֶ   ָהֵני ִמיּלֵ
עֹוָלם  ֵאינֹו ּבָ   לֹא! -ֲאָבל ְלָדָבר ׁשֶ

  
  א, ֶאלָּ 

אֵני,  ין ׁשָ ַנאי ֵבית ּדִ   ּתְ
אֵני.  ין ׁשָ ית ּדִ ַנאי ּבֵ   ָהָכא ַנִמי ּתְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְלׁשֹון 'ִיְרּתּון'.  יק ָלּה ּבִ ָקא ַמּפֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ֵייֲהַדר ָאַמר    : ַאּבַ

  רשב"ם
. בריא שאמר פלוני יירש שדה פלונית בבריא היאך

   מי אמר ר' יוחנן בן ברוקה דקני כיון דראוי ליורשו:
. ראוי להוריש מיד שהולך למות וקרינא בר אורותי

   ביה ביום הנחילו את בניו:
   . שסידר המשנה:דאמר ליה ר' נתן לרבי

   . אתם שבארץ ישראל:שניתם משנתכם
. דאמר אם אמר על מי שראוי וקהכר' יוחנן בן בר

   ליורשו דבריו קיימין:
   . בבלי היה:ר' נתן

. בכתובות לא כתב לה לאשתו בכתובתה ששניתם
בנין דיכרין דיהוו ליכי מינאי אם תמותי בחיי 
ואירש כתובתיך בניי הזכרים שתלדי לי הם יירשוה 
לאחר מותי יתר על חלקם שיחלקו עם אחיהם 

   שיהיו לי מאשה אחרת:
. שבית דין תקנו כתובת בנין שהוא תנאי בית דין

דיכרין כדאמרי' בכתובות כדי שיקפוץ אדם ויתן 
לבתו כבנו דאם נותן לבתו אינו יוצא מזרעו אם 
בתו מתה קודם בעלה שירשו בניה את כתובתה 
אחר מות אביהם והוא שיהא שם מותר דינר שלא 
תעקר נחלה דאורייתא כדאמרינן התם אלמא 

ב לבן בין הבנים כר' יוחנן בן ברוקה מוריש הא
והיה לכם לשנות משנתכם כדברי הכל ולא אליבא 

   דיחידאה:
. ודברי הכל היא הדר אמר ואמר ליה רבי יסבון תנן

רבי ילדות ושטות היה בי שהעזתי פני בנתן הבבלי 
ודחיתיו בדבר שאינו דודאי ירתון תנן דהא קיימא 

עבדי ממה לן דכתובת בנין דיכרין לא טרפא ממש
שמכר אביהן ואם יסבון תנן דמשמע לשון מתנה 
הוה משמע מעכשיו ואם מכר לאחד (מהן) הוי 
טרפא ממשעבדי שהרי כל נכסיו משועבדים 
לכתובת אמן ואי מההיא שעתא חלה מתנתו הוה 
טרפא ממשעבדי אלא משום הכי אמרינן לשון 
ירתון דלשון ירושה אינו אלא לאחר מיתה משום 

א ממשעבדי דלא חלה עד לאחר הכי לא מטרפ
   מיתה על כרחין ירתון תנן ויפה הקשה לי ר' נתן:

. יתור לשון מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא
   הוא דלא צריך:

. ואפילו תנינן ושמע מינה אפילו בבריא קאמר
יסבון ממילתיה דר' נתן דאמר שניתם כר' יוחנן 
איכא לאוכוחי דבבריא קאמר ר' יוחנן ומיפשטא 

עיא דרבא לגמרי ולא האריך כל כך אלא כדי ב
לסיים דבריו של רבי ור' נתן דהוה מקשה לרבי 
איכא למימר דתני יסבון וסבירא ליה דטריף 
ממשעבדי ורבי שסתם כריב''ב משום דהכי סבירא 
ליה כדאמרינן לעיל אמר ר' זריקא אמר ר' אמי 
אמר ר' חנינא א''ר ינאי אמר רבי הלכה כר' יוחנן 

   קה:בן ברו
. דריבה לאחד ומיעט לאחד בלשון האי סברא

ירושה כי הכא שיורשין כתובת אמן והמותר של 
   שתי כתובות חולקין:

. רב פפא לאו אבעיא דרבא אמר ליה רב פפא לאביי
קאי דהא איפשיטא אלא אמאי דקאמר ליה רבי 
לרבי נתן וה''ק למה ליה לרבי למימר לרבי נתן 

ברי הכל וכי תנינן נמי יסבון תנן לאוקומי מתני' לד
ירתון דברי הכל היא דהא בין למ''ד יסבון תנן בין 
למ''ד ירתון תנן איכא לאקשויי אמאי קניא האי 
מתנה כלל הא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם 
ובשעת נשואין לא באו הבנים לעולם שהוא מקנה 
להם כתובה ואפילו לר' מאיר דאמר אדם מקנה כו' 

שנו בעולם דכיון דהמקבל בעולם הני מילי לדבר שי
יכול הנותן לשעבד עצמו לו שיתן לו מה שיקנה לו 

   אבל הכא לא מצי משעבד נפשיה:
. דאלים תנאי ב''ד משום אלא תנאי בית דין שאני

דהפקר ב''ד הפקר להקנות אפי' לדבר שלא בא 
לעולם והכא נמי אלים תנאי ב''ד ואע''ג דאמרי 

קני הכא קני ואפילו רבנן דלשון ירושה בעלמא לא 
   כרבנן אתיא מתניתין:

. הא דלא א''ל משום דמפיק לה בלשון ירתון
קאמר ליה הכי משום דהוה א''ל ר' נתן ומפני מה 
הנחת' לשון יסבון ותנית' לשון ירתון אלא משום 
דלבך נוטה אחר ר' יוחנן בן ברוקה ומשום הכי א''ל 

ה יסבון תנן והדר מתחרט רבי בעצמו משום דכי הו
מקשי ליה אמאי שנית' ירתון מצי אמר ליה משום 

   הכי שנינן ירתון לומר דלא טרפא ממשעבדי:
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ָאַמִרי,  ָתא ִהיא ּדְ   ָלאו ִמיּלְ
ְתַנן:    ּדִ

ַתב לֹא"   : ָלּה  ּכָ
ָנן ֶיֶה  נּוְקָבן 'ּבְ אי ֵליִכי ְוָייןּדְ    ,ִמיּנַ

ֵביִתי ָיְתָבן ֶיֶהְוָיין ְכַסאי ְוִיְתְזָנן ּבְ ִתיַלְקָחן ַעד ִמּנִ    - ְלגּוְבִרין' ּדְ
יב    ,ַחּיָ

הּוא ַנאי ׁשֶ ין ֵבית תְּ    .(כתובות נב:) "ּדִ

ה,  ירּוׁשָ ָנה ְוָלֶזה ּבִ ַמּתָ   ַוֲהָוה ְלֶזה ּבְ
נָ  ַמּתָ ה ְוָלֶזה ּבְ ירּוׁשָ ַנן מֹודּו.  -ה ְוָכל ְלֶזה ּבִ   ֲאִפיּלּו ַרּבָ

  
ָאַמר ַנחּוִמי ַרבָאַמר ֵליּה  ר ֲחַנְנָיה ַרב, ְוִאית ּדְ ֵיילְ  ַמְניּוֵמי ּבַ   :  ַאּבַ

ּקּון?    קלא,ב י ִדיָנא ִאיתְּ ְבַחד ּבֵ אי ּדִ   ִמּמַ
ּקּון!  י ִדיָנא ִאיּתְ ְתֵרי ּבֵ ְלָמא ּבִ   ּדִ

  
ְך,  ְעּתָ   לֹא ָסְלָקא ּדַ

ָקָתֵני ֵריׁשָ    א: ּדְ
ַרׁש  ִמְדָרׁש  "ֶזה ן ֲעַזְרָיה ּדָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶכֶרם ֲחָכִמים ִלְפֵני ַרּבִ ַיְבֶנה ּבְ    :ּבְ

ִנים    ,ִייְרׁשוּ  – ַהּבָ
נֹות    ,ִיּזֹונוּ  - ְוַהּבָ

ִנים ַמה ין ֵאיָנן ַהּבָ א יֹוְרׁשִ   , ֲאִביֶהם ִמיַתת ְלַאַחר ֶאּלָ
נֹות ַאף א ִיּזֹונוּ  לֹא ּבָ    .)כתובות מט.( "ֲאִביֶהן ַתתִמי ְלַאַחר ֶאּלָ

ּקּון  י ִדיָנא ִאיּתְ ַחד ּבֵ ָלָמא ּבְ ׁשְ ָנה,  -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּקָ ָנה ִמתַּ ּקָ ָיְלִפיַנן ּתַ   ַהְיינּו ּדְ
ּקּון  י ִדיָנא ִאיּתְ ְתֵרי ּבֵ א ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָנה?  -ֶאּלָ ּקָ ָנה ִמּתַ ּקָ   ֵהיִכי ָיְלִפיַנן ּתַ

  
אי?    ִמּמַ

ְלָמא ְלע ּקּון, ּדִ י ִדיָנא ִאיּתְ ְתֵרי ּבֵ   ֹוָלם ֵאיָמא ְלָך: ּבִ
א,  ֵבי ִדיָנא ַקּמָ קּון ּכְ ְתָרא ּתְ   ּוֵבי ִדיָנא ּבָ

א.  ְנּתָ ּקַ א ַאּתַ ְנּתָ ּקַ ה ּתַ ְקׁשֶ לֹא ּתִ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
  

  רשב"ם
. דודאי לאו מלתא היא דאמרי

לא היה צריך רבי לומר יסבון 
תנן דבלא שום דיוק מתני' אפי' 
כרבנן אתיא דהא קתני בסיפא 
דההיא משנה דכתובות אע''פ 
שלא כתב לה בנן נוקבן וכו' 

זנן מנכסיי אחר מיתתי ומית
כדא''ר אלעזר בן עזריה לקמן 
וזה לשון מתנה בסוף אפילו 
רבנן מודו כדתנן במתניתין כתב 
לשון מתנה בין בתחלה בין 
באמצע בין בסוף דבריו קיימין 
ואוקימנא אפילו בשני בני אדם 
ושני שדות ובלבד שיהא תוך 
כדי דבור והכא שתי תקנות 

וי הללו כיון דבבת אחת תקנו ה
כמו תוך כדי דבור והאי דקתני 
לשון ירתון לאשמועינן 
ממתניתין דרבנן מודו אפילו 

 בשני בני אדם ושתי שדות:
. ממאי דבחד בי דינא איתקון

דליהוו בתוך כדי דבור דלמא 
בתרי בי דינא איתקון ולא קאי 
האי אהאי כלל ולא מהני לשון 

   מתנה דזה אזה:
. דבתרי בי דינא לא ס''ד

   איתקון:
אף הבנות אינן נזונות אלא 

. ובחייו אין לאחר מיתת אביהם
כופין אותו לזון את בניו 
כדאמרי' בכתובות אלא כפינן 
ליה אסיתא בציבורא וליקו 
ולימא עורבא בעי בני וההוא 

   גברא לא בעי בני:
. דכיון דילפי' תקנה מתקנה

דבחד בי דינא תקון להו ולא 
מפורש בתקנות חילוק בין זו 

א בחד ענין תקנינהו לזו מסתמ
אבל אי בתרי בי דינא איתקון 
דלמא חד בי דינא קאי אמחיים 
וחד אלאחר מיתה והיכי יליף 

   האי מהאי:
לעולם אימא לך בתרי בי דינא 

. ואין כאן תוך כדי דבור איתקון
ומשו''ה אצטריך למימר לר' 
יסבון תנן ומיהו תקנתא 
מתקנתא ילפינן דבי דינא בתרא 

מא תקינו דלא מעין בי דינא ק
תקשי תקנתא אתקנתא דלא 
לימרו מ''ש תקנה זו דכתובת 
בנין דיכרין דלאחר מיתה קכתב 
בה ירתון ומ''ש זו דאיתקנא 
מחיים ומיהו בעיא דהכא 
איפשיטא ממילתיה דר' נתן 
כדפרישית ואע''ג דרבי כר' יוחנן 
בן ברוקה ס''ל כדאמרינן לעיל 
א''ר זריקא אמר ר' חנינא א''ר 

ר רבי הלכה כר' יוחנן ינאי אמ
אפ''ה קאמר יסבון לאוקומי 

 מתניתין דברי הכל:
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            בבבב    קלא,קלא,קלא,קלא, . 64
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ

ּתוֹ " :ַהּכֹוֵתב ל ְנָכָסיו ְלִאׁשְ א. לֹ  - "ּכָ א ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָאּה ֶאּלָ   א ֲעׂשָ
  

דֹול'  נֹו ַהּגָ יָטא 'ּבְ ׁשִ א ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס,  -ּפְ אֹו ֶאּלָ   לֹא ֲעׂשָ
ָטן' ַמאי?  נֹו ַהּקָ   'ּבְ

  
ַמר:    ִאיּתְ

ר ֲחִניָלאי ַרב מּוֵאלָאַמר  ִאיִדי ּבַ   : ׁשְ
נֹו ֲאִפ  ֲעִריָסה. יּלּו ּבְ ל ּבַ   ָקָטן ַהּמּוּטָ

  
יָטא:  ׁשִ   ּפְ

ָנה, ּוְבנֹו ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס.  -נֹו ְוַאֵחר' 'ּבְ  ַמּתָ   ְלַאֵחר ּבְ
ּתֹו ְוַאֵחר'  ּתֹו ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס.  -'ִאׁשְ ָנה, ְוִאׁשְ ַמּתָ   ְלַאֵחר ּבְ

ה'  רּוׁשָ ּתֹו ּגְ ּתֹו ֲארּוָסה' ְו'ִאׁשְ ָנה. -'ִאׁשְ ַמּתָ   ּבְ
  
  
  
  
  

  רשב"ם
   . בלשון מתנה:הכותב כל נכסיו לאשתו

. דאומד הדעת הוא דאין אדם מניח את בניו ונותן את הכל לאשתו ולא נתכוין אלא לעשותה אפוטרופא כדי לא עשאה אלא אפוטרופא
ן נכסי ברשותה לפרנסם מהם כפי אומד דעתה ויהיו כפופים לה ולקמן מני לה מהני תלת שיחלקו לה בניו כבוד משום דאוקי אבוהו

מילי דשוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא דדברי נבואה הם בפ' מי שמת לפי שאנו מניחין מה שכתוב בשטר בהדיא שנתן לה הכל לילך 
קט לה הכא וכן הא דתנן התם דלקמן נמי משום דרבא אחר אומד דעתנו ובשכיב מרע מיירי ורבא בעי לקמן בבריא היאך ומשו''ה נ

בעי עלייהו נמי בבריא היאך ודוקא כל נכסיו דליכא שיור לא במקרקעי ולא במטלטלי אבל אי איכא שיור קנתה ומיהו הכותב נכסיו 
דלא שייר מידי צואת  לאחר שאין בו אומד הדעת שאינו חש כל כך לכבודו אמרי' לקמן דאם כתב לו כל נכסיו אם מת קנה הכל דכיון

שכיב מרע היא זו שהיה ירא למות והוו דבריו ככתובין וכמסורין: ה''ג לה לכולה פשיטא בנו הגדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו 
הקטן מאי א''ר חנילאי בר אידי אמר שמואל אפילו קטן המוטל בעריסה פשיטא בנו ואחר אחר משום מתנה ובנו משום אפוטרופא 

ואשתו גרושה משום מתנה איבעיא להו בת אצל הבנים ואשה אצל האחין ואשה אצל בני הבעל מהו אמר רבינא משמיה אשתו ארוסה 
דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו קנו לבר מאשה אצל האחין ואשה אצל 

פשיטא בנו גדול שכתב לו כל נכסיו לא עשאו אלא אפוטרופא דרוצה הוא שיחלקו לו בני הבעל בעי רבא בבריא היאך וכו'. והכי פירושו 
אחיו כבוד שהרי חייבין בכבודו כדאמרינן (כתובות קג.) ואת לרבות אחיך הגדול ואומד הדעת הוא שלכבודו נתכוין בנו קטן מי אמר 

   לכבדו: כיון דקטן הוא אינו חש לכבודו ולמתנה איכוין או דלמא אף בנו קטן רוצה
   . רוצה הוא בכבודו ולא עשאו אלא אפוטרופא:אפילו קטן המוטל בעריסה

. כלומר פשיטא לי שהכותב כל נכסיו לבנו שקרוב לו יותר מכל קרוביו ורוצה בכבודו יותר או הכותב כל נכסיו פשיטא בנו ואחר כו'
תנה דלכבודו לא חייש אלא להקנותו לתת לו במתנה לאחר דלא חייש לכבודו כלל בהני שנים פשיטא לי דאחר במקום בנים משום מ

דאם לעשותו אפוטרופא נתכוין בשביל שאין בניו יודעין בטיב משא ומתן היה לו לומר בפירוש אני עושה אותו אפוטרופא ולא היה לו 
וטרופא דהא שמואל לכתוב לשון מתנה ובנו במקום הבנים משום אפוטרופא ולא גרסי' אשתו ובנו אשתו משום מתנה ובנו משום אפ

אמר דהכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ובאשה במקום בנים הוא דמיירי והא דלא קאמר נמי אשתו פשיטא משום 
אפוטרופא היינו משום דקאמר לה שמואל בהדיא אבל בנו ואחר וכל הני דלא איירי בהו שמואל בהדיא הדר נקיט לפרושינהו כן נראה 

ואחר שנתן להם ביחד לשניהן כל נכסיו ואין נראה בעיני דא''כ אמאי בנו משום אפוטרופא והלא הוא נותן מחצה לזה בעיני וי''מ בנו 
ומחצה לזה והאי אחר היאך יזכה בכל הנכסים ובנו אמאי יהיה אפוטרופא והלא לא כתב לו כל נכסיו ואם יש לפרשה במתנה לשניהן 

י הנכסים שכתב לו ובנו משום אפוטרופא לאחיו בההוא חצי נכסים שכתב לו דכיון ביחד הכי מפרשינן אחר משום מתנה וזכה בחצ
דליכא שיור לבנים שהרי לאחר נתן חצי הנכסים ולא נשאר לפניו כי אם החצי שכתב לבנו הרי הוא כמו שכתב לו כל נכסים שיש לו 

אשתו ארוסה ואשתו גרושה במתנה דההיא ודאי או דמי ולא עשאו אלא אפוטרופא ומיהו לא נהירא לי כלל דלא דמי לסיפא דקאמרי' 
או קתני וה''ה להך רישא: בנו ואשתו לא גרסי' ומיהו הדין כך נראה בעיני כתב לאשתו במקום בנו בההיא קאמר שמואל בהדיא לא 

ין כדאמרי' עשאה אלא אפוטרופא כתב לבנו במקום אשתו חזינן אם יש לזה הבן אחין לא עשאו אלא אפוטרופא כדי שיכבדוהו אח
לעיל אפילו קטן המוטל בעריסה ואפילו במקום אשתו דהיינו אמם קאמרינן ואם אין לו אחין ודאי משום מתנה כתב לו דליכא למימר 
משום אפוטרופסות דאינו רוצה שתכבד האם את הבן דאדרבה הוא רוצה שהבן יכבדנה כדאמרי' הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה 

סה או אשתו גרושה מודה שמואל דבמתנה יהיב לה דכיון דלא גייס בהו לא חשש בכבודן אלא מתנה הוא אלא אפוטרופא אשתו ארו
   רוצה ליתן להן:

(הג''ה. בנו ואחר כגון בנו ובן בנו שמת שהוא ראוי ליורשו כמו בנו והוא אחר אצל בנו או כגון שקיבל עליו לזון את בן אשתו אם כתב 
אפוטרופא דרוצה שיכבדו אותו בן בנו או בן אשתו אבל אם כתב לבן בנו או לבן אשתו וכל שכן  נכסיו לבנו פשיטא דלא עשאו אלא

לאחר בעלמא אמרי' דלא חש לכבודו ונתכוין למתנה אשתו ואחר שהן בביתו אם כתב לאשתו משום אפוטרופא דרוצה הוא שיכבדוה 
נ''ל בנו ואשתו אשתו משום אפוטרופוס ובנו משום מתנה  אחרים אבל אם כתב לאחר ודאי למתנה נתכוין דאינו חש שתכבדנו אשתו

דאדם רוצה שיכבדו בניו את אשתו אפילו אינה אמם שהן חייבין בכבודה דדרשינן (שם) את אביך לרבות אשת אביך וכ''ש זו שהיא 
זו מפני שגירשה וזו . דאינו חושש לכבודן אמם אבל אשתו אינו רוצה שתתבזה לכבד את בניו: אשתו ארוסה ואשתו גרושה במתנה

   מפני שלא הכניסה עדיין. ע''כ):
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            בבבב    קלא,קלא,קלא,קלא, . 65
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ִני ת ֵאֶצל ַהּבָ   ם', 'ּבַ
ה ֵאֶצל ָהַאִחים',  ָ   ְו'ִאׁשּ

ַעל'  ֵני ַהּבַ ה ֵאֶצל ּבְ ָ   ַמהּו?  -ְו'ִאׁשּ
  

ֵמיּה ּדְ  ָרִביָנאָאַמר  ְ   : ָרָבאִמׁשּ
הּו  כּוּלְ   לֹא ָקָנה,  -ּבְ

ּתֹו ֲארּוָסה'  :ְלַבר ֵמ     ,'ִאׁשְ
ה'.  רּוׁשָ ּתֹו ּגְ   ְו'ִאׁשְ

  
ֵמיּה ּדְ  ֲעִויָרא ַרב ְ   ָאַמר:  ָרָבאִמׁשּ

כּולְּ    ָקֵני,  -הּו ּבְ
ַעל'.  ֵני ַהּבַ ה ֵאֶצל ּבְ ָ ה ֵאֶצל ָהַאִחין' ְו'ִאׁשּ ָ   ְלַבר ֵמָה'ִאׁשּ

  
  

  רשב"ם
. כיון דאנו רואין בת אצל הבנים

דחוששין לענין נכסים מועטין 
דאמרי' הבנות יזונו והבנים 
יחזרו על הפתחים אלמא 
דחיישינן ליקרא דבנות מיקרא 
דבנים ואיכא למימר דעשאה 
אפוטרופא או דלמא הני מילי 

בל כי האי לענין חזרת פתחים א
גוונא שיכבדוה בניו לא חש 

   לכבודה:
. שאין לו ואשה אצל האחין

בנים ואב אלא אחין וכיון 
דאחיו אינן חייבין בכבוד אשתו 
כלל אינו חושש שיכבדוה ומתנה 
הוא דיהב לה או דלמא כיון 
דאשתו כגופו דמיא רוצה 

   שיכבדוה ואפוטרופא שויה:
. דלא הוו ואשה אצל בני הבעל

ממנה דנימא  ליה בנים
אפוטרופא שויה כדי שיכבדוה 
בניה שחייבין בכבודה אבל יש 
לו בנים מאשה אחרת ואינן 
חייבין בכבודה כל כך אלא 
מיתורא דקרא את אביך לרבות 
אשת האב וכל מי שאינן חייבין 
בכבודו אינו מקפיד אם אין 
מכבדין אותו וגם היא לא 
תקפיד אם לא יכבדוה אלו 

חושש  והלכך גם הבעל אינו
   ולמתנה איכוין:

אמר רבינא משמיה דרבא 
. הנך חמש נשים לא קנו כולהו

לבד מאשתו ארוסה ואשתו 
   גרושה:

ורב עוירא משמיה דרבא אמר 
. הנך חמש נשים קנו לבד כולהו

מאשה אצל אחין ואשה אצל 
בני הבעל ובסברות בעלמא 
פליגי ובת אצל הבנים לבדה 
איכא בינייהו לרבינא לא קניא 

 עוירא קניא:לרב 
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        אאאא    קלב,קלב,קלב,קלב, . 66
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר "[   : ׁשְ

ּתוֹ " :ַהּכֹוֵתב ל ְנָכָסיו ְלִאׁשְ א - "ּכָ א ַאּפֹוְטרֹוּפָ ָאּה ֶאּלָ   ]."לֹא ֲעׂשָ
  

ֵעי    קלב,א   : ָרָבאּבָ
ָבִריא    ?ךְ ֵהיָא  – ּבְ

  

ִכיב ְמַרע  ׁשְ ּה  -ּבִ ְמעּון ִמּלָ ּתַ ִליׁשְ ִניָחא ֵליּה ּדְ    ,הּוא ּדְ
ָבִריא     ,ָהא ָקֵאי ִאיהוּ  -ֲאָבל ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
א ּתָ ּה ֵמָהׁשְ ְמעּון ִמּלָ ּתַ ִליׁשְ ִריא ַנִמי ִניָחא ֵליּה ּדְ    ?ּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּתֹו " ירֹות ְנָכָסיו ְלִאׁשְ ְרַקע. ּגוֹ  -ַהּכֹוֵתב ּפֵ ָתּה ִמן ַהּקַ תּוּבָ   ָבה ּכְ
ִליׁש ְוִלְרִביַע  ָאר -ְלֶמֱחָצה ִלׁשְ ְ ָתּה ִמן ַהׁשּ תּוּבָ   .ּגֹוָבה ּכְ

ּתוֹ  ל ְנָכָסיו ְלִאׁשְ ַתב ּכָ ַטר חֹוב ,ּכָ    .ְוָיָצא ָעָליו ׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָתּה  תּוּבָ ָנָתּה ְוַתֲעמֹוד ַעל ּכְ ְקַרע ַמתְּ   .תִּ
  אֹוְמִרים:  יםֲחָכִמ וַ 

ָנָתּה  ָתּה ְוַתֲעמֹוד ַעל ַמתְּ תּוּבָ ְקַרע ּכְ    ,תִּ
אן אן ּוִמּכָ   .ְוִנְמֵצאת ֵקַרַחת ִמּכָ

ְחּתֹוםְוָאַמר  י ְיהּוָדה ַהּנַ   : ַרּבִ
ַבת ֲאחֹוִתי ָבר ּבְ ה ְוֵאיַרע ַהּדָ ה,  ,ַמֲעׂשֶ ּלָ   ּכַ

ה ִלְפֵני    ְוָאְמרּו:  ֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ
ת ְקַרע ּכְ ָנָתּה, תִּ ָתּה ְוַתֲעמֹוד ַעל ַמתְּ   ּוּבָ

אן אן ּוִמּכָ   . "ְוִנְמֵצאת ֵקַרַחת ִמּכָ

ַטר חֹובּדְ ַטֲעָמא    , ָיָצא ָעָליו ׁשְ

ַטר חֹוב     .ָקְנָיא –ָהא לֹא ָיָצא ָעָליו ׁשְ
   ?ּוְבַמאי

ִכיב ְמַרע  ׁשְ א ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ָאַמְרּתְ ְוָהא  -ִאיֵליָמא ּבִ ָאּה ֶאּלָ    !לֹא ֲעׂשָ

ָבִריא.  א ָלאו ּבְ   ֶאּלָ
  

ִכיב ְמַרע,  ׁשְ   ְלעֹוָלם ּבִ
הוּ  כּוּלְ      ,ְוַרב ֲעִויָרא מֹוֵקי ָלּה ּבְ

ה רּוׁשָ ּתֹו ּגְ ּתֹו ֲארּוָסה ְוִאׁשְ ִאׁשְ    .ָרִביָנא מֹוֵקי ָלּה ּבְ
  
  

ר ַמְניּוֵמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
ָתּה ְוַת    :ֲהָלָכה תּוּבָ ְקַרע ּכְ ָנָתּה, ּתִ   ֲעמֹוד ַעל ַמּתְ

אן.  אן ּוִמּכָ   ְוִנְמֵצאת ֵקַרַחת ִמּכָ
  

ָנאּדְ ְלֵמיְמָרא  ַתר אּוְמּדָ    ?לֹא ָאֵזיל ַרב ַנְחָמן ּבָ
   :ְוָהַתְנָיא

ם" נֹו ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָהַלְך ּבְ נֹו,   ,ֲהֵרי ׁשֶ ת ּבְ ּמֵ ַמע ׁשֶ   ְוׁשָ
ל ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים,    ְוָעַמד ְוָכַתב ּכָ

נֹו ְוַאַח  א ּבְ ְך ּבָ    –ר ּכָ
ָנה.  ָנתֹו ַמתָּ   ַמתְּ

ן ְמַנְסָיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָנה ָנתֹו ַמתָּ   ,ֵאין ַמתְּ

ָתָבן ים לֹא ּכְ נֹו ַקּיָ ּבְ ִאיּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ    ."ׁשֶ
  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 

ן ְמַנְסָיא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    !ֲהָלָכה ּכְ
  

אֵני ָהָתם ָכְתִביְנהּו ִניֲהָלּה ְלַהְנהּו ְנָכִסיםּדְ  ,ׁשָ ֵתיּפֹוק ֲעָלּה ָקָלא ּדְ    .ִניָחא ָלּה ּדְ
        

  רשב"ם
. שכתב כל נכסיו לאשתו ולכל הני דאיירי בעי רבא בבריא

שמואל אם כתב להם במתנה מהיום לגמרי אי נמי מהיום 
ולאחר מיתה מי אמרינן מתנה גמורה היא דאי משום כבודה 

   הא קאי הוא ויכבדוה מאימתו:
. לפי שיודעין שעתידין להיות כפופין דלישתמעון מלה מהשתא

   לה:
   . במתנה:הכותב

. שעכשיו בעין אי נמי דאקני לה קרקע לפירותיה פירות נכסיו
   דאקני לה בגופא דארעא דקנייה:

. כל כתובתה מן הקרקע דבשביל מתנה זו לא מחלה גובה
שעבוד כתובתה שעל הקרקע ואם כתב לה קרקע ופירות לגמרי 
 מחציתן או שליש או רביע גובה כתובתה מן השאר ולא זו אף זו

קתני כתב לה פירות ואפי' קרקע ומיהו האי דקתני למחצה 
לשליש ולרביע בזו ואין צ''ל זו מיפרש' ולאו דוקא נקט כי האי 

   סידרא הכא אלא משום דבכל דוכתא רגיל לומר כן:
. וקא סלקא דעתך השתא אפי' במקום כתב כל נכסיו לאשתו

בנים דאמר שמואל לעיל לא עשאה אלא אפוטרופא והכא 
   דקניא: קאמר

. שקדם למתנה זו ומיהו לכתובתה לא ויצא עליו שטר חוב
   קדם:

. דליפות כחה נכתבה מתנה תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה
זו לזכות במותר נכסים אבל היא לא מחלה שעבוד כתובתה 
שעל נכסים הללו בשביל מתנה זו שאם תיבטל מתנה זו בשביל 

תובתה והלכך בעל חוב הקודם תחזור עליהם מכח שעבוד כ
   רוצה היא שתקרע מתנתה:

. לאו דוקא שהרי אינה מוחלת כתובתה בשביל תקרע כתובתה
שום מתנה שנותן לה בעל דאי קנה נכסים אחרי כן תגבה מהן 
כתובתה כדאמרינן לקמן בשמעתין שהרי כך כתב לה דקנאי 
ודעתיד אנא למיקני אבל מהנהו נכסים דיהיב לה מחלה שעבוד 

הו לא תגבי כתובתה הואיל ובמתנת חנם באו כתובתה דמיניי
לידה דאינה נותנת אל לבה שמא יבא בעל חוב ויטרפם בחובו 

   הלכך תקרע כתובתה לגבי הני נכסים שלא תטרוף:
. אם אפשר לה להתקיים הלכך כיון דלא ותעמוד על מתנתה

הויא מתנה נמצאת קרחת מכאן ומכאן ומיהו מחילה בטעות 
ה היתה באותה שעה דהא אי בעי בעל ליתא דההיא מתנה גמור

מצי מסלק ליה בזוזי וכדאמר רבא בפסחים בפרק כל שעה (דף 
   ל:) דבעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה:

. כלתי אשת בני שכתב לה בני כל נכסיו ואח''כ בבת אחותי כלה
בא בעל חוב דבני לגבות חובו שקודם למתנה ומאוחר 

   לכתובתה:
   וטרופא:. ולא אמרינן עשאה אפקניא

. ושמע מינה דבבריא קניא דליכא למימר אלא לאו בבריא
אפוטרופא עשאה דהא קאי הוא ובשכיב מרע איירי שמואל ולא 

   בבריא:
. כדאמרינן לעיל כולהו קנו דהיינו בת רב עוירא מוקי בכולהו

אצל הבנים ואשתו ארוסה ואשתו גרושה וה''נ הך אשתו דקתני 
ה ומיהו בבת אצל הבנים ליכא היינו אשתו ארוסה ואשתו גרוש

לאוקומה דהא אשתו קתני ואי קשיא הא רבינא נמי באשתו 
ארוסה ואשתו גרושה מוקי לה כדמפרש לקמיה וא''כ אמאי 
קאמר גמרא רב עוירא מוקי לה בכולהו לימא נמי רב עוירא 
מוקי לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה דהא ליכא בינייהו אלא 

ית לעיל ובבת אצל הבנים ליכא בת אצל הבנים לחוד כדפריש
לאוקומה דהא אשתו קתני תריץ משום דאמרן לעיל רב עוירא 
משמיה דרבא אמר כולהו קני כו' הילכך נקט נמי הכא כי ההוא 
לישנא דלעיל: הכי גרסינן רבינא מוקי לה באשתו ארוסה 

   ואשתו גרושה:
. דלא אמר ר''נ הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה

ה מהני נכסים אע''פ שקדמה לבעל חוב שהרי תטרוף כתוב
מחלה שעבוד אצלם משום דבאו לידה במתנה ומיהו אם קנה 
נכסים אחרי כן תגבה מהן כתובתה כדאמרי' לקמן בשמעתין 
והא דאיצטריך ר''נ לפסוק הלכה כחכמים היינו משום דאיכא 
לאקשויי דידיה אדידיה כדמקשי ואזיל ואשמועינן ר''נ דשינויא 

נינן דלא תקשי דידיה אדידיה שינויא הוא ואם לא דקא מש
אמר הלכה כחכמים הוה אמינא דס''ל כר''א כדמוכחא הך 

   מילתא דלקמן:
. דהא מאומד הדעת יש ומתמהינן ור''נ לא אזיל בתר אומדנא

   לנו לומר דלא מחלה שעבוד הני נכסים בשביל המתנה:
בור . שהרי לא פירש בשעת מתנה בשביל שאני סמתנתו מתנה

   שמת בני אני נותן מתנה זו:
   . היינו אומדנא אע''פ שלא פירש נמי כמי שפירש דמי:יודע

. ה''נ בתר אומדנא אזיל ר''נ דקאמר תקרע כתובתה ומשני
דניחא לה בהך מתנה משום דתיפוק קלא דאיהי מהימנא 
וחשובה גבי בעלה ומשום הכי כתב לה כל נכסיו ובההיא הנאה 

אמרה אי אתי בעל חוב וטריף להני מחלה שעבוד כתובתה ו
 נכסי לא חיישינא:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

  ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלָבָניו, "
הּוא  ל ׁשֶ ּתֹו ַקְרַקע ּכָ ָתּה  -ְוָכַתב ְלִאׁשְ תּוּבָ ָדה ּכְ    .(פאה ג, ז) "ִאּבְ

  
ּום  הּואַתב ָלּה ַקְרַקע כָּ כָ ּדְ ִמׁשּ ָתּה?  - ל ׁשֶ תּוּבָ ָדה ּכְ   ִאּבְ

  
  : ַרבָאַמר 

ה ָלֶהן ַעל ָיָדּה ּבִ     .ְמַזּכֶ
  

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ק ְלָפֶניָה ְוִהיא ׁשֹוֶתֶקת ְמַחלֵּ    .ּבִ
  

י ֲחִניָנא ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ָאַמר:  ַרּבִ

אֹוֵמר ָלּה  ֵתְך" :ּבְ ְכתּוּבָ   ."ְטִלי ַקְרַקע זֹו ּבִ
  

אןּוִמּקוּ    קלב,ב נּו ּכָ ה ׁשָ י ְכתּוּבָ   .ּלֵ
  

ַנן    :ּתְ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָלה ָעֶליָה,    ִאם ִקּבְ
ָתּה  תּוּבָ ָדה ּכְ ַתב ָלּה ִאּבְ ּלא ּכָ י ׁשֶ    .(פאה ג, ז) "ַאף ַעל ּפִ

ָלל  א ָסַברַת ּדְ ִמּכְ א ַקּמָ ִתיָבה וְ  :ּנָ ֵעיַקּבָ ּכְ   !ָלה ּבָ
  

י יֹוֵסי  ּה ַרּבִ יָמא ּכּוּלָ    ,ִהיאְוִכי ּתֵ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

י ְיהּוָדה"   :ָאַמר ַרּבִ
ָלה ָעֶליָה,  ?ֵאיָמַתי ם ְוִקּבְ ָהְיָתה ׁשָ   ׁשֶ

ָלה ָעֶליָה,  ם ְולֹא ִקּבְ   ֲאָבל ָהְיָתה ׁשָ

ם  ָלה ָעֶליָה ְולֹא ָהְיָתה ׁשָ ָתּה!  - ִקּבְ תּוּבָ ָדה ּכְ   לֹא ִאּבְ
  

הוּ  כּוּלְ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאר ֵליּה ָאַמ 
  ַרב,  -ָהא 
מּוֵאל,  -ָהא    ׁשְ
י ֲחִניָנאַר  -ָהא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ּבִ

   ?ָמר ַמאי ְסִביָרא ֵליּה 
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֲאִני אֹוֵמר:    ׁשֶ

ִנים ין ַהּבָ ף ּבֵ ָאּה ׁשּוּתָ ֲעׂשָ יָון ׁשֶ ָתּה.  ,ּכֵ תּוּבָ ָדה ּכְ   ִאּבְ
  

ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ
ר ַמְניּוֵמי ָאַמר   :  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ

ָאּה  ֲעׂשָ יָון ׁשֶ ָתּה. ּכֵ תּוּבָ ָדה ּכְ ִנים ִאּבְ ין ַהּבָ ף ּבֵ   ׁשּוּתָ
  
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ָבִריא     ?ֵהיָאךְ  –ּבְ

  

ֵלית ֵליּה  :ִמי ָאְמִריַנן ָיְדָעה ּדְ ִכיב ְמַרע הּוא ּדְ ׁשְ    ,ְוָקָמֲחָלה ,ּבִ
ָבִריא ָס     .ְבָרה ָהַדר ָקֵניֲאָבל ּבְ

  רשב"ם
. במס' פאה בסוף פ''ג (משנה ז) ומשום דבעי תנן התם

עלה רבא בבריא היאך נקט לה נמי הכא: הכי גרסי' לה 
   הכותב נכסיו לבניו ולא גרסינן כל:

. ולא פירש אם לפרעון וכתב לאשתו קרקע כל שהוא
עון כתובתה הרי הוא כתובתה אם לשם מתנה דאי לפר

כמו שפרע לה קצת כתובה וכ''ע מודו דמה שנתן לבניו 
   אינו כלום דמשועבד היה לכתובתה:

. לא אבדה אבדה ממש שאם יקנה אבדה כתובתה
נכסים אח''כ תגבה מהן המותר כדלקמן דהא כתב לה 
דקנאי ודעתיד אנא למיקני אלא אבדה כתובתה מהני 

אחרים הרי  נכסים שאם לא יקנה הבעל נכסים
הפסידה שמאלו שנתן לבניו לא תגבה עוד דנתרצית 
להם במתנה זו הואיל ונתן גם לה קרקע כל שהוא 
וכדמפרש טעמא ואזיל וכגון שחלק להן ולה כל נכסיו 
אבל שייר אפילו חד דיקלא שלא חלק אותו אמרינן 

   לקמן מגו דנחתא אדיקלא נחתא נמי אכולהו:
. כל שהוא כו'וקא פריך משום דכתב לה קרקע 

   בתמיה:
. עסקינן שנתנה לו סודר אמר רב במזכה להן על ידה

שלה להקנות לבנים כדקיי''ל (ב''מ דף מז:) בכליו של 
קונה דמוכחא מילתא מדקא משתדלא בזכיית הבנים 
וגם נתן לה קרקע כל שהוא ואינה מערערת כלום כיון 
דאיכא תרתי ודאי נתרצית להם בלב שלם להיות קונין 

ה זו שלא תוכל לטרוף מהן כתובתה ומחלה להן מתנ
השעבוד שעל הנכסים הללו והפסידה כתובתה אם לא 

   תמצא מקום אחר לגבות:
. אפילו אין מזכה להו על ידה אלא ושמואל אמר

שהיתה לשם בשעה שכתב נכסיו לבניו והיא שותקת 
דכיון דכתב לה קרקע כל שהוא נתרצית ושתיקה 

תן לה כלום שתיקה אינה כהודאה דמיא אבל אם לא נ
   אלא כדי לעשות נחת רוח לבעלה:

. אפילו לא היתה שם ולא רבי יוסי ברבי חנינא אמר
חלק בפניה אלא שאמר לשון זה כשכתב לה ההוא 
קרקע כל שהוא טלי קרקע זו בכתובתיך והיא לא 
ערערה ודאי מחלה שעבודה משאר הנכסים ואחרון 

  אחרון מיקל:
אכולהו קאי דשאר בעלי  .ומקולי כתובה שנו כאן

חובין לא אבדו בכך עד שיאמרו בפירוש אנו מוחלין 
השעבוד שעל הנכסים הללו אבל בכתובה הקלו 
כדאקילו גבה נמי לענין זיבורית וכדמפרש טעמא 
בכתובות (דף פו.) דיותר משהאיש רוצה לישא אשה 
רוצה לינשא דניחא לה בכל דהו כדריש לקיש טב 

רמלו אבל שאר בעל חוב למיתב טן דו מלמיתב א
שעושה טובה ללוה לא מקילינן גביה דבשביל שהוא 
עושה טובה אין לו לאבד בחנם: ה''ג תנן רבי יוסי 
אומר אם קבלה עליה אע''פ שלא כתב לה אבדה 
כתובתה. וסיפא דהך היא במס' פאה כתב לה אע''פ 
שלא קיבלה לא גרסינן קבלה עליה שמחלה להם 

   השעבוד בפירוש:
דשמעיה רבי יוסי לת''ק דבעי קבלה גמורה עם  .מכלל

הכתיבה דאם איתא דכתיבה לחוד קאמר הכי הוה 
ליה לרבי יוסי למימר אף על פי שכתב לה לא אבדה 
כתובה אלא אם כן קיבלה עליה וקשיא לכל הני דלעיל 
דמוקי למילתיה בשותקת שלא נתרצית בפירוש דהכי 

ה עם הוה ליה לתרוצי הכא במאי עסקינן בשקיבל
   הכתיבה דיקא נמי דקתני סיפא רבי יוסי אומר כו':

. ואשמעינן רישא וכי תימא כולה ר' יוסי היא
דבכתיבת קרקע כל שהוא לחוד אבדה כתובתה 
ואשמועי' נמי בסיפא דאם קבלה אע''פ שלא כתב לה 
אבדה כתובה דאו הא או הא בעי ומשום דבכתיבה 

   רצו:לחוד מיירי רישא איצטריכו לתרוצי מה שתי
. דברי תנא קמא אתא רבי אמר רבי יהודה אימתי כו'

יהודה לפרושי בברייתא היכי דמי האי כתב לה קרקע 
כל שהוא דקאמר ת''ק אבדה כתובתה ומוקי לה ר' 
יהודה בדאיכא קבלה והיתה שם בשעה שחלק לבניו 
דכיון דהיתה שם וקיבלה חזקה אין אדם רוצה 

תנה לקיימה שנותנין ממונו בפניו ומחזיק את המ
אא''כ עושה בלב שלם וכדאמר בסנהדרין (דף כה.) 

   אימתי דרבי יהודה לפרש דברי חכמים:
  . אלא היתה שותקת:אבל היתה שם ולא קיבלה עליה

. מצי' למימר נחת רוח קיבלה עליה ולא היתה שם
עשיתי לבעלי אלמא מדרבי יהודה שמעינן דת''ק 

   כתיבה וקבלה בעי:
 וד הבאבעמ ב"םרשפרוש המשך 
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ְלָמא    :אֹו ּדִ
א ִמיַהת ֵלית ֵליּה  ּתָ    ?ָהׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

  רשב"ם
. שכתב לה נמי קרקע כל שהוא שותף בין הבנים

מחלה ולא מצרכינן לכל הנך כחות דאמר. הנך 
אמוראי לעיל אלא בכתיבה בעלמא אבדה כר' 
יוסי דסגי לה בחדא או קבלה או כתיבה ומצאתי 
בתשובות רבינו שלמה זקני זצ''ל דרב נחמן קאי 

א בשיטת שמואל רבו דאוקמה במחלק לפניה והי
שותקת ואע''ג דאותביניה לעיל ה''מ משום 
דת''ק קבלה נמי בעי מיהו לרבי יוסי דסבר דסגי 
ליה בחדא בכתיבה בלא קבלה איכא למיפרך נמי 
כדלעיל משום דכתב לה קרקע כל שהוא אבדה 
כתובתה וצריך לשנויי לרבי יוסי במחלק לפניה 
והיא שותקת ורב נחמן כר' יוסי ס''ל דסגי ליה 

ה או בקבלה וכיון דמחלק לפניה והיא או בכתיב
שותקת לפיכך מוחלת שהרי עשאה שותף 
לחלקה חלק בפני עצמה בין הבנים ומיגו 
דחשיבא ליה כאחד מבניו לחלק נמי לה חלק 
כמו שמחלק לבניו מתרצה לו ומוחלת השעבוד 
מן הנכסים ורב נחמן לפרש טעם לדברי שמואל 

   אתא:
ניו וכתב . בריא שכתב נכסיו לבבבריא היאך

לאשתו קרקע כל שהוא ועשאה שותף בין הבנים 
מי אבדה כתובתה או לא מי אמרינן בשכ''מ הוא 
דאבדה שעבוד כתובתה שעל הנכסים הללו דהא 
ידעה דלית ליה נכסים יותר וגם לא יהיו לו עוד 
שהרי ימות והלכך הוה לה לערער במתנה זו 
וכיון דשתקה ודאי נתרצית וקנו אבל בבריא 

שותקת סברה הדר קני בעלי נכסים היום  לפיכך
או למחר ואגבה מהם כדכתיב בשטר הכתובה 
ודעתיד אנא למיקני ומה לי להכעיסו עכשיו עד 
שאראה אם יקנה עוד נכסים וכיון דמשום הכי 
שתקה לא אבדה שעבוד כתובתה מהני נכסי 

   ותטרוף מהן היום או למחר:
. ולא מסקא או דלמא השתא מיהא הא לית ליה

אדעתה דלמא הדר קני וכיון דלא מסקא אדעתה 
היה לה למחות אלא ודאי מדאישתיקא אודויי 
אודיא ליה ונתרצית וגמרה ומחלה להו שעבודה 
ומיהו אם יבואו לו נכסים היום ולמחר תגבה 
מהן כדלקמן שהרי חוב כתובתה לא מחלה אלא 
שעבוד כל הני נכסים שנתן לבניו מחלה ואהני 

טרוף עוד מהן כן נראה בעיני מחילה דידה דלא ת
ועיקר דרבא פשיטא ליה דאילו קני נכסים גביא 
מינייהו כדלקמן ואית דמפרשי דמבעיא אי גביא 
מנכסים דקני למחר או לא וטעות דמילתא 
דמיפשטא לקמן לרב כהנא לאו אורחא דגמרא 
למימר תיקו והכי הוה ליה למימר מילתא 
דמבעיא ליה לרבא פשיטא ליה לרב כהנא 
דההוא דאמר להו תילתא לברת כו' כדלקמן 
דכה''ג אמר בפ' הגוזל עצים (ב''ק קה:) בעי רבא 
נשבע עליו מהו מי אמרי' כו' מילתא דמיבעיא 
ליה לרבא פשיטא ליה לרבה דאמר רבה שורי 

 גנבת כו':
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   :ָאַמר ְלהוּ ּדְ ַההּוא 

א ִלְבָרת,  ְלּגָ   ּפַ
א ִלְבָרת,    ּוַפְלּגָ

ֵפיֵרי ת ּבְ א ְלִאיּתַ    .ְוִתיְלּתָ
יאל ָע ְלסּוָרא,  ַרב ַנְחָמןִאיְקַלע  א 450ּה ְלַגּבֵ   , ַרב ִחְסּדָ

ְווָנא ַמאי: ֵליּה ָאַמר  י ַהאי ּגַ    ?ּכִ
  

מּוֵאלָהִכי ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה    : ׁשְ
ָתּה.  תּוּבָ ָדה ּכְ ירֹוָתיו ִאּבְ ֶקל ֶאָחד ְלּפֵ א ּדֶ   ֲאִפיּלּו לֹא ִהְקָנה ָלּה ֶאּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַאְרָעאּדְ ֵאימּור  גּוָפּה ּדְ ַאְקֵני ָלּה ּבְ מּוֵאל ָהָתם ּדְ יָר  ,ָאַמר ׁשְ    !א הּואָהָכא ּפֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְלְטֵלי ָקא ָאְמַרּתְ    ?ִמּטַ

ְלְטֵלי  אי ָלא ָקא ָאִמיָנא - ִמּטַ   .ַוּדַ
   

  

                                                           

י"כך גירסת הרי"ף והרא"ש. גירסת הדפוס:  450   וההבדל בין הגירסאות מי נכנס אל מי.  ".עּול ְלַגּבֵ

  רשב"ם
   . שכיב מרע:ההוא

. שתי דאמר להו פלגא לברת כו'
בנות היו וחלק להן כל נכסיו 

קעי ותילתא דפירי נתן מקר
לאשתו קס''ד השתא פירות 
מחוברין ולקמיה מוקי לה 

   בתלושין:
. דלא כתב לאשתו קרקע כה''ג

כל שהוא אלא פירות מאי מי 
מחלה שעבוד שיש לה על הנהו 
מקרקעי בשביל שעשאה שותף 
בין הבנות בחלוקת הפירות 
שהבנות נטלו שני חלקים והיא 
חלק שלישי או לא הואיל ולא 

שאה שותף בגוף הקרקע ע
ותחזור ותטרוף מותר הכתובה 
מן הבנות ומיהו כל כתובתה לא 
תחזור ותטרוף דהני פירות 
חשבינן לה בכתובתה כדאמרינן 
לקמן בפירקין (דף קלח.) תנו 
מאתים זוז לפלונית אשתי 
כראוי לה נוטלתן ואת כתובתה 
ומפרשינן התם דמשום לישנא 
יתירא דקאמר כראוי לה 

בד כתובתה אבל לא נוטלתן ל
אמר כראוי לה ידה על העליונה 
שאם אותן מאתים הוו יותר 
נוטלתן בכתובתה ואם כתובתה 
   יתירה נוטלת כתובתה בין הכל:

. לאכול פירותיו אלא דקל אחד
עד שייבש האילן ושוב אין לה 
בקרקע כלום והיינו דבר שבא 
לעולם אפי' לרבנן דפליגי 
אדר''מ דהא אקני לה בגוף 

   ן:האיל
. שהרי עשאה אבדה כתובתה

שותף בין הבנים בקרקע דהא 
יניקת קרקע אקני לה וה''ה 
לפירות מחוברין והאי דקאמר 
אילן לפירותיו לא למעט פירות 
מחוברין בלא אילן אלא רבותא 
הוא דאע''ג דגוף האילן אינו 
שלה לכשייבש והשתא לית ביה 
פרי אפ''ה כקרקע דמי וכ''ש 

גופייהו  היכא דאקני לה פירות
   שגדלו כבר ומחוברין לקרקע:

. דהא פירות והכא פירא בעלמא
   תלושין מיבעי לן:

. דאבדה מטלטלי לא קאמינא
בכך דודאי לא אבדה כתובתה 
דלא חשיבי לה ובמתני' קתני 
קרקע כל שהוא ולא מטלטלי 
אבל הייתי סבור דמחוברין 

 בעית מינאי:
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   :ָאַמר ְלהוּ ּדְ ַההּוא 

א ִלְבָרת,  ְלּתָ   ּתִ
א ִלְבָרת,    ְוִתְלּתָ
ת א ְלִאיּתַ    .ְוִתְלתָּ

ָנֵתיּה  ִכיָבא ֲחָדא ִמּבְ    .ׁשְ
יָסַבר  ּפִ אְלֵמ  ַרב ּפַ ְלּתָ א ּתִ ְקָלא ֶאּלָ  .יַמר: לֹא ׁשָ

  

ֲהָנאָאַמר ֵליּה    קלג,א   : ַרב ּכָ
ְקָלא ,ִאיּלּו ָהַדר ָקֵני    ?ִמי לֹא ׁשָ

ְקָלאּדְ ְוֵכיָון  ְקָלא, ִאיּלּו ָהַדר ָקֵני ׁשָ א ַנִמי ׁשָ ּתָ    .ָהׁשְ
  
  

  רשב"ם
   . ש''מ:ההוא

 דאמר להו תילתא לברת
ותילתא לבתי השניה ותילתא 

. דהיינו עשאה שותף בין לאשתי
הבנות ומן הדין אבדה כתובתה 
מהני תרי תילתי שנתן האב 
לבנות שהרי מחלה להו שעבודה 
ולא תטרוף עוד מחוב כתובתה 
כלום אלא אם כן יקנה בעלה 
נכסים אחרים אחרי כן שהרי 
מנכסים הבאים לא מחלה 
שעבוד שלה ואיתרמי מילתא 

קנה נכסים אחרים אלא  דלא
מהני נכסים עצמן חזר וקנה 
דשכיבא חדא מבנתא בחייו 
וחזר וירשה שהאב יורש את 

   בתו:
. לית לה סבר רב פפי למימר

לאיתתא אלא תילתא דיהב לה 
בעלה דמהא תילתא דחזר וקנה 
לית לה מידי שהרי לא ממקום 
אחר בא לידו אלא מאותן 
נכסים עצמן של בנות שכבר 

שעבודה עליהם  מחלה האשה
  והלכך לא הדרי משעבדי לה:

. קנה נכסים א''ל רב כהנא אילו
אחרים בתר הכי לית לה לאשה 
בתמיה הא ודאי אית לה דנהי 
דמחלה שעבודה לבנות בשביל 
שעשאה שותף ביניהן חוב 
כתובתה מיהא לא מחלה שאם 
תמצא מקום לטרוף כגון שיקנה 
נכסים טורפת מהם וכדכתב 

ני שנכסים ודעתיד אנא למיק
העתידין לבא ישתעבדו לה וכיון 
דאילו הדר קני מאדם אחר או 
ממורישיו אית לה לאשה השתא 
נמי כי נפלו לו מאותן נכסים 
עצמן אית לה דמה לי אותן 
נכסים עצמן מה לי אחרים 
שאם נתרצית להקנות המתנה 
לבנות ולמחול להם שעבודה 
לבעלה מיהא לא מחלה מידי 

וכן אם תמצא מקום לגבות 
 הלכה:
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ֵתיּה ְוִלְבֵניּה  ָפְלִגיְנהּו ְלִנְכֵסיּה ְלִאּתְ    ,ַההּוא ּדְ

יְקָלאׁשִ  יר ַחד ּדִ   , ּיֵ

יְקָלא :ְלֵמיַמר ָרִביָנאָסַבר  א ַחד ּדִ    .ֵלית ָלּה ֶאּלָ
  

  : ָרִביָנאלְ  ַרב ֵייָמרָאַמר ֵליּה 
יְקָלא ַנִמי ֵלית ָלּה  ,ִאי ֵלית ָלּה    !ַחד ּדִ

  
ָנֲחָתא ְלִדיְקָלא א, ִמיּגֹו ּדְ הּו ִנְכֵסי ,ֶאּלָ    .ָנֲחָתא ַנִמי ְלכּוּלְ

   
        

  

  רשב"ם
. כל נכסיו חילק לבניו ההוא דפלגינהו

ולאשתו ובצוואת שכיב מרע דהיינו 
עשאה שותף בין הבנים אלא ששייר דקל 

   אחד שלא פירש למי:
. ממותר סבר רבינא למימר לית לה

כתובה אלא ההוא דיקלא דהא אי לא 
שייר דיקלא אבדה כתובתה מן הבנים 

ית שמחלה להם שעבודה משום דנעש
שותף ביניהן והשתא נמי זכו הבנים 

   והיא תטרוף את הדקל:
. א''ל רב יימר לרבינא אי לית לה

כתובתה מחלק הבנים משום דידעה 
דלית ליה נכסים אחריני ומחלה להו 
בשביל שעשאה שותף ביניהם א''ה 
דיקלא נמי לית לה דהא ידעת ליה להאי 
דקל ומחלה להו ליורשיו דכל כתובתה 

כסים דאית ליה משום מחלה מהני נ
דעשאה שותף דמה לי למחול שעבודה 
מאותן שחלק לבנים ומה לי מן אותו 
דקל שלא חלק אלא מאי אית לן למימר 
מאיזה טעם נחתא אדקל לטרוף ממנו 
היינו משום דלא מחלה כתובתה שהרי 
הניח לה מקום קצת לגבות הימנו כגון 
האי דקל שלא רצה לחלוק לבניו ומגו 

נחתא נמי אחלק הבנים דנחתא אדקל 
דהאי דשתקה ולא ערערה היינו לפי 
שהיה מניח לה הדקל וסברה למה 
אערער עכשיו עד שישומו ב''ד את הדקל 
ואטרפנו והדר אערער על הבנים ואטרוף 
מהן המותר דלא הויא שתיקה דידה 
מחילה אלא היכא דמחלק כל הנכסים 
ולא שביק לה מידי דמשום האי טעמא 

(דף קלב:) גבי בריא מספקא לן לעיל 
דדלמא כיון דאיכא למימר הדר קני 
סברה למה אערער עכשיו עד אשר אראה 
אם אמצא מקום לגבות מצד אחר וכיון 
דמשום הכי שתקה לא הויא שתיקותה 
הודאה אלא תלויה ועומדת אם תערער 
על אלו אם לאו וה''נ כיון דשבק לה מידי 
למיטרף להכי שתקה ואח''כ תצעוק על 

והשתא שמעינן מהכא דשכיב  המותר.
מרע הכותב כל נכסיו או מחלק לבניו 
בפני אשתו וגם לה נתן קרקע כל שהוא 
ושתקה ולא ערערה והוא הדין אם כתב 
כל נכסיו לאחרים בפניה ולה כתב קרקע 
כל שהוא קנו שהרי מחלה להן שעבודה 
ולא תטרוף מהן כרב נחמן דאמר הואיל 

בתה ועשאה שותף בין הבנים אבדה כתו
דבעשאה שותף תליא מילתא ל''ש עם 
בניו ול''ש עם אחרים והנ''מ כשחלק כל 
נכסיו לאשתו וליורשיו אבל שייר אפילו 
דקל אחד דהיינו קרקע כל שהוא שלא 
פירש למי מגו דהדרא אדיקלא הדרא 
ונחתא למגבי מכולהו נכסי ולא מחלה 
מידי ודוקא בשכתב לה קרקע כל שהוא 

ם ולא קרקע לא אבל אם נתן לה מטלטלי
מקריא שותף בין הבנים ולא מחלה מידי 
ונחתא אכולהו נכסי כדאמר רב נחמן 
מטלטלי לא קאמרי' וה''מ דאבדה 
כתובתה מהנהו נכסי שכתב לבניו אבל 
אי הדר בתר הכי וקני נכסי אחריני ואפי' 
מהנהו נכסי עצמן שחלק לבניו כגון שמת 
אחד מבניו בחייו הדרא וגביא מינייהו 

כתובתה שכך כתב לה דעתיד אנא  מותר
למיקני ודוקא שכיב מרע כדאמרן לעיל 
אבל בריא שחלק נכסיו לבניו וכתב גם 
לה קרקע כל שהוא הא איבעיא ליה 
לרבא אי מחלה להו שעבודה שעל אותן 
נכסים אם לאו ואוקימנא בתיקו והלכך 
כיון דמספקא לן אמרינן המוציא 

ה מחבירו דהיינו אשה עליה להביא הראי
דבכל דין תיקו מאן דתפיס תפיס ומיהו 

 אי הדר קני אית לה:
  



    "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
    

573

        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א . 71
רֹוָקהַר "[ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   : אֹוֵמר ּבִ

ָראּוי ִמי ַעל ָאַמר ִאם ָבָריו - ְליֹוְרׁשוֹ  ׁשֶ יִמין ּדְ   , ַקּיָ
ֵאין ִמי ְוַעל ָבָריו ֵאין - ְליֹוְרׁשוֹ  לוֹ  ָראּוי ׁשֶ יִמין ּדְ   ]."ַקּיָ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ַתב ּכָ ִכיב ְמַרע ׁשֶ ל ְנָכָסיו ְלַאֵחר" :ׁשְ    ",ּכָ
ה,  - ָראּוי ְליֹוְרׁשוֹ ִאם רֹוִאין:  ּום ְירּוׁשָ   נֹוְטָלן ִמׁשּ

ָנה.  -ְוִאם ָלאו  ּום ַמּתָ   נֹוְטָלן ִמׁשּ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
ּנּוֵבי  ָבא ּגַ ּנָ ה ָלךְ ּגַ   ?ָלּמָ

רֹוָקה, ֵאיָמא ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ רוֹ  :ִאי ְסִביָרא ָלְך ּכְ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ָקה, ֲהָלָכה ּכְ
ָאְזָלא רֹוָקה הּוא ּדְ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ִתיְך ּכְ ַמֲעּתְ ָהא ׁשְ    !ּדְ

  
י ָהא ָקָאְמַרּתְ  ְלָמא ּכִ ֵכיב :ּדִ ֲהָוה ָקא ׁשָ ַההּוא ּדַ    ,ּדְ

ְלָמא ִלְפָלְנָיא  ?ְוָאְמרּו ֵליּה: ִנְכֵסיּה ְלַמאן א ְלַמאן?  ?ּדִ   ְוָאַמר ְלהּו: ֶאּלָ
ה,  -ִאם ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו  :ּה ְוָאַמְרּתָ ָלן ֲעלָ  ּום ְירּוׁשָ   נֹוְטָלן ִמׁשּ

ָנהנֹוְטלָ  -ְוִאם ָלאו  ּום ַמּתָ    .ן ִמׁשּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ִאין, ָהִכי ָקָאִמיָנא

  
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

  
ר ַאֲהָבהָסַבר  א ּבַ יּה  ַרב ַאּדָ    :ְלֵמיַמר ָרָבאּדְ ַקּמֵ

ָכָסיוַאְלָמָנתוֹ  - ִאם ָראּוי ְליֹוְרׁשוֹ    ,  ִנזֹּוֵנית ִמּנְ
ָכָסיו.  -ְוִאם ָלאו    ֵאין ַאְלָמָנתֹו ִנּזֹוֵנית ִמּנְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ְרָעא    ?!ִמיְגַרע ּגָ
אֹוַרְייָתא ָאְמַרּתְ  ה ּדְ ירּוׁשָ א ּבִ ּתָ ָכָסיו,  :ָהׁשְ   ַאְלָמָנתֹו ִנּזֹוֵנית ִמּנְ

ַנן  ַרּבָ ָנה ּדְ ַמּתָ ן -ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ַלח ְד כִּ  ר ַרב ָעְוָיאׁשָ   : ַרב ַאָחא ּבַ
רֹוָקה ְלִדְבֵרי ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   "ְנָכַסי ְלָך ְוַאֲחֶריָך ִלְפלֹוִני",  :ַרּבִ

לּום,  -ִאם ָהָיה ִראׁשֹון ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו  ְמקֹום ִראׁשֹון ּכְ ִני ּבִ ֵ   ֵאין ַלׁשּ
ָנה ֶאלָּ  ֵאין ְלׁשֹון ַמּתָ ה ֵאין ָלּה ֶהְפֵסקׁשֶ ה, ִוירּוׁשָ   .א ְלׁשֹון ְירּוׁשָ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

   !ְוָהא ַאְפְסָקּה 
  

  , ֵיׁש ָלּה ֶהְפֵסק :הּוא ָסַבר
  .ְוַרֲחָמָנא ָאַמר: ֵאין ָלּה ֶהְפֵסק

  
  

  רשב"ם
. משום דאליבא דר' יוחנן בן אמר רב הונא שכיב מרע שאמר בו'

ברוקה מיירי כדלקמן נקיט שכיב מרע דהא בבריא מיבעיא לן 
   לעיל אי איירי ביה ר' יוחנן בן ברוקה אי לא:

ה ולא לשון ירושה . סתם ולא פירש לא לשון מתנשכתב כל נכסיו
   אלא סתמא נכסי לפלוני:

. אותו מקבל מתנה ראוי ליורשו כגון בן בין הבנים נוטלן רואין אם
בתורת ירושה כר' יוחנן בן ברוקה דכיון דראוי ליורשו מסתמא 
להוריש לו נתכוין הואיל ולא פירש לשון מתנה אבל גבי ירושה 

לאוקומה  א''צ לפרש דממילא קא ירית הלכך כל היכא דאיכא
בירושה דתפסה מן התורה לא מקני ליה מסתמא במתנה למיעקר 

   נחלה דאורייתא:
. דאינו ראוי לירש בעל כרחך נכסי נתונין לפלוני קאמר ואם לאו

דאין אדם מוציא דבריו בטלין מפיו ולמתנה איכוין ולא לירושה 
ולכך נוטלן משום מתנה ולקמן מפרש מאי נפקא לן מינה אם 

   ירושה או משום מתנה:נוטלן משום 
   . לסתום דבריך ולמימר רואין כו':גנבא גנובי למה לך

. דאמר אם אמר על מי שראוי אי סבירא לך כר' יוחנן בן ברוקה
ליורשו דבריו קיימין ולפיכך אתה אומר רואין אם ראוי ליורשו 
כו' אימא בהדיא דהלכתא כוותיה ולא תסתיר דבריך לומר כר' 

   ין שלא יבינו בני אדם:יוחנן בן ברוקה בענ
. כל זה אמר ליה רב נחמן לרב הונא שמא דלמא כי הא אמרת

אתה לא לכך נתכוונת לומר דבריך בסתם ולהשמיענו כר' יוחנן 
אלא עובדא הכי הוה בסתם כדמפרש ואזיל ועיקר דבריך באת 
להשמיענו חילוק בין נטילה משום מתנה לנטילה משום ירושה 

חך מיהא שמעינן דסבירא לך כר' יוחנן כדמפרש ואזיל ואגב אור
ומיהו עיקר שיטה זו שתפסת לא לכך באתה דא''כ היה לך לומר 

   בפירוש הלכה כר' יוחנן בן ברוקה:
   . היה נפטר לבית עולמו:דהוה קא שכיב

. כלומר מאן קא שקיל נכסיי אלא הוא והוי כמאן אלא למאן
   מה לי אמר:דא''ל נכסיי לך והיינו שכתב דקאמרת דמה לי כתב 

. דמכל מקום שקיל מיהו אם קרובו וראוי ליורשו ואמרת לן עלה
הוי ירושה ואי לאו הוי מתנה דאלא למאן וכן נכסיי לך שתי 
לשונות משמע כשהוא יורש משמע לשון ירושה וכשאין ראוי לירש 
הוי לשון מתנה ולקמן מפרש מאי נפקא לן מינה למאי אתא 

   לאשמועינן:
. על הכותב נכסיו סתם באתי להורות דזמנין הוי אין ה''נ קאמינא

   ירושה וזמנין הוי מתנה:
. לפרושי למאי נפקא מינה סבר רב אדא בר אהבה קמיה דרבא

ומה בא רב הונא ללמדנו אם ראוי ליורשו להכי אמר רב הונא 
דהוי לשון ירושה שתהא אלמנתו של מת ניזונת מנכסיו שהוריש 

למנה ניזונת מנכסי יתומים כלומר לזה כדתנן (כתובות דף צה:) א
   יורשין:

. נוטלן משום מתנה ושוב אין אלמנתו ניזונת מהן כדתנן ואם לאו
(גיטין דף מח:) אין מוציאין למזון אשה והבנות מנכסים 
משועבדים מפני תיקון העולם משום דהוי מזונות דבר שאין לו 
 קצבה ואין יכולין לקוחות להזהר ובין מתנה ובין מכר הוו

   משועבדים:
. וכי בשביל שנתנו במתנת שכיב מרע שאינה קונה אלא א''ל רבא

מדרבנן שהרי אין מתנה לאחר מיתה אלא תקנת חכמים היא 
   שיהיו דבריו ככתובין וכמסורין כדי שלא תטרף דעתו עליו:

. בתמיה וכי הורע כחה של אלמנתו בכך השתא מיגרע גרעה
ראוי ליורשו שהתורה בירושה דאורייתא דאלימא כח יורש אם 

זיכתה לו כדכתיב ביום הנחילו את בניו אפ''ה אמרינן אלמנה 
   ניזונת מנכסי היורש:

. כי הך מתנת שכ''מ שאין בה קנין אלא מדרבנן מתנה דרבנן
כדפרישית לא כ''ש דניזונת מהן ולעולם לאו להכי נפקא מינה 

משום חילוק שהשמיענו רב הונא בין נוטל משום ירושה ובין נוטל 
מתנה ומהכא שמעינן דהא דקיימא לן דמזון האשה והבנות לא 
טרפא ממשעבדי ה''מ מתנה גמורה בקנין או מכר גמור אבל מתנת 

   שכ''מ אלמנתו ניזונת מנכסי מקבל מתנה וה''ה לבנות:
   . להכי נפקא מינה בין מתנה לירושה:אלא אמר רבא

ואחריו . שאם אמר האי שכ''מ ואלא למאן כדשלח רב אחא כו'
לפלוני רואין אם היה ראשון ראוי ליורשו נוטלו משום ירושה ואין 
לשני אחריו כלום דכיון דעשאו יורש וזכה בדין תורה כי קאמר תו 
ואחריו לפלוני הוי מתנה על מה שכתוב בתורה דאינו יכול לעקור 
תורת ירושה מאותו שירש כבר וגם אפי' אם פירש אני מורישך 

אחריך הוי נמי מתנה על מה שכתוב בתורה  ע''מ שיטול האי שני
   והוי המעשה מעשה והתנאי בטל:

. אלא ממשמשת עד ראובן כדנפקא לן דהא ירושה אין לה הפסק
   מקראי בפירקין (דף קטו:):

   . לעיל בשמעתין פרישית לה:לדברי ר' יוחנן כו'
   . דעל תנאי שיטול שני אחריו הוריש לראשון:והא אפסקה

. והוי מתנה על מה שכתוב בתורה לה הפסק ורחמנא אמר אין
והוי מעשה מעשה והתנאי בטל והכי הלכתא כדשלח רב אחא 

 דהא חזינא עובדא בסמוך כוותיה:
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   ִלְפלֹוִני", ָאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: "ְנָכַסי ְלָך ְוַאֲחֶריךָ ּדְ ַההּוא    קלג, ב

  ְוִראׁשֹון ָראּוי ְליֹוְרׁשֹו ֲהָוה. 
ַבע ִני ָקא ּתָ ֵכיב ִראׁשֹון, ֲאָתא ׁשֵ    ,ׁשְ

יּה  ַרב ִעיִליׁש ָסַבר  ֵקיל ָרָבאּדְ ַקּמֵ ִני ַנִמי ׁשָ    .ְלֵמיַמר: ׁשֵ
ְייִני: ָאַמר ֵליּה  א ָהִכי ּדָ ֲחַצְצּתָ יֵני ּדַ ּיָ     !ּדַ

ַלח ּדְ ָלאו ַהְיינּו  ר ַרב ָעְוָיאַרב ַאָח ׁשָ    ?א ּבַ
  

   .ִאְכִסיף
ה" :ָקֵרי ֲעֵליּה  ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ   .(ישעיהו ס, כב) 451"ֲאִני ה' ּבְ

        

        

                                                           

ִעיר ְלגֹוי ָע  451 טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהּצָ הַהּקָ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעתָּ   צּום ֲאִני ְיהָוה ּבְ

  רשב"ם
. הראוי ההוא דאמר לחבריה

   ליורשו כדמפרש לקמיה:
. שהרי לא נתן שני נמי שקיל

לראשון כי אם כל ימי חייו 
ומתנה אינה מתקיימת כי אם 

   תן:לדעת הנו
. דייני פשרה דייני דחצצתא

שאין בקיאין בדין וחוצצין 
מחצה לזה ומחצה לזה כדין 
ממון המוטל בספק ורבינו 
חננאל פירש חצצתא בית 

   הקברות:
. וכיון לאו היינו דשלח כו'

דראשון ראוי ליורשו אין לשני 
   אחריו כלום:

. רב עיליש מרבא פן איכסיף
יאמר רבא בלבו אילו לא הייתי 

היה דן דין שקר וכן כל  בכאן
   דינין שהוא דן שלא בפני:

. רבא לנחמו אני ה' קרא עליו
בעתה אחישנה בעת שהצדיקים 
צריכין לישועה הקב''ה 
ממציאה להם אף אתה אני יודע 
בך שמעולם לא באת דין תקלה 
על ידך שהרי עכשיו זימנני לי 
הקב''ה קודם שהגעת להוראה 

 ולא נכשלת:
  



    "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ָנה  ִמׁשְ

ָניו  יַח ֶאת ּבָ ה ָעׂשּוי,  -ַהּכֹוֵתב ֶאת ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים ְוִהּנִ ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ
א ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ     .ֶאּלָ

ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ן ׁשִ
ּוָרה  ׁשּ ָניו נֹוֲהִגים ּכַ   .  ָזכּור ַלּטֹוב -ִאם לֹא ָהיּו ּבָ

   

ָמָרא   ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ ְמִליֵאלַרּבָ ּדְ ִמי ּפְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   ?אֹו לֹא, ן ׁשִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ן יֹוֶעֶזר ָהָיה ּדְ  ּלֹ יֹוֵסף ּבֶ ן ׁשֶ ּוָרה, לֹו ּבֵ ׁשּ   א ָהָיה נֹוֵהג ּכַ
ִדיָנֵרי ָתא ּדְ ּיָ     .ֲהָוה ֵליּה ִעיּלִ

ּה  ׁשָ    ,ָקם ַאְקּדְ
יֵלי  ּלֵ אֵדיל ּכַ ת ּגָ ֵביְתהוּ ּדְ ֲאֵזיל ְנֵסיב ּבַ א, אֹוִליָדה ּדְ אי ַמְלּכָ יִניָתא.  ,ַיּנַ   ְזֵבין ָלּה ּבִ

ִליָתא ,ְקָרָעּה  ּה ַמְרּגָ ח ּבָ ּכַ    ,ַאׁשְ
יֵלי, : ָרה ֵליּה ָאְמ  ְדֵמי ַקּלִ ְך ּבִ ְקִלי ָלּה ִמיּנָ ׁשָ א ּדְ ְמְטָייּה ְלַמְלּכָ   ָלא ּתַ

ֵרי וְ  ְזּבָ י ּגִ ְייָמּה ַאּתְ ִזיל ַאְמְטָייּה ְלַגּבֵ ׁשַ ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוטּדַ ָלא תְּ בֹוהַּ ּכִ   , ֲאִמיָרתֹו ַלּגָ
ְיימּוָה ִאיְנהּו.  א ְלׁשַ   ֶאּלָ

מּוָה  ,ַאְמְטָייּה  ִדיָנֵריׁשָ אָתא ּדְ ְתֵליְסֵרי ִעִלּיָ   .   ּבִ

א ַבע ִאיּכָ א ,ָאְמִרי ֵליּה: ׁשֶ ית ֵליּכָ    .ׁשִ
ַבע   :ָאַמר ְלהוּ     ,ֲהבּו ִלי -ׁשֶ

ית  ַמִים.  -ׁשִ ָ ׁשֹות ַלׁשּ   ֲהֵרי ֵהן מּוְקּדָ
ׁש " :ָעְמדּו ְוָכְתבוּ  ן יֹוֶעֶזר ִהְכִניס ַאַחת, ּוְבנֹו ִהְכִניס ׁשֵ   . "יֹוֵסף ּבֶ

ָאְמִריְוִא  א ּדְ ַבע" :יּכָ ן יֹוֶעֶזר ִהְכִניס ַאַחת, ּוְבנֹו הֹוִציא ׁשֶ   ".יֹוֵסף ּבֶ
  

ָקא ָאְמִרי יר ֲעַבד :ִמּדְ ּפִ ָלל ְדׁשַ    ."ִהְכִניס", ִמּכְ
  

ה יר ֲעַבד !ַאְדַרּבָ ּפִ ָלאו ׁשַ ָלל ּדְ ָקא ָאְמִרי "הֹוִציא", ִמּכְ    !ִמּדְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאּלָ
  

   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאלָאַמר ֵליּה    : ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ

א י ֲעבֹוֵרי ַאְחַסְנּתָ יֱהֵוי ּבֵ ָנא, ָלא ּתֶ יּנָ א ִלְבָרא ָטָבא, , ׁשִ יׁשָ ָרא ּבִ   ַוֲאִפיּלּו ִמּבְ
א ָרא ִלְבַרּתָ ן ִמּבְ ּכֵ    .ְוָכל ׁשֶ

  
  
  

  רשב"ם
  מתני' 

. מילתא דפשיטא היא ומשום סיפא שעשה עשוימה 
   נקט לה דאסור לעשות כן:

. אין לחכמים נחת רוח אין רוח חכמים נוחה הימנו
ממעשיו אלא חרון אף גורם להן שכועסין עליו דקא 

   עקר נחלה דאורייתא:
   . בגמרא מפרש לה אי לפרושי אתא אי לפלוגי:רשב''ג

  
  גמ' 

נוהגים כשורה אין רוח  . דאפילו אין בניומי פליגי כו'
חכמים נוחה הימנו דדלמא נפקא מיניה זרעא מעליא 

   כדלקמן:
. בת מי שמקלע עטרות דינאי בת גאדיל כלילי דינאי

   המלך:
   . דג לצורך אשתו שילדה:זבין לה ביניתא

   . למכרו לצורך עטרות המלך:לא תמטייה לבי מלכא
   . בזול:בדמי קלילי

ני אפוד דנהי דבטלי . של הקדש ויקחנה לאבלגזבר
אורים ותומים לישאל בהן כדכתיב (עזרא ב) עד עמוד 
כהן לאורים ותומים כאדם שאומר לחבירו עד שיבא 
משיח אפוד וחושן מיהא לא בטלו דאין כהן משמש 

   בלא שמונה בגדים:
. שלא תפתח לומר בכך וכך אתננה ולא תשיימה את

ת להקדש דכיון דשיימת לה בדמי קלילי תו לא מצי
למישקל מינה טפי דאמירתו לגבוה כו' כדכתיב (זיקרא 
כז) ואיש כי יקדיש [וגו'] (דברים כג) מוצא שפתיך 
תשמור [וגו'] אלא הגזבר שהוא בקי ישיימנה לך וירא 

   שמים הוא ולא ישום אותה בזול:
   . מן הי''ג יש שבע להקדש אבל השש אינן:שבע איכא

יותר אני  . כלומר מה ששוה האבןהרי הן מוקדשות
   מקדיש ממנה לגבוה:

. נראה בעיני שהיו כותבין חשבונות של עמדו וכתבו
הקדש כמה מכניסין וכמה מוציאין ומיהו מלשון 
שכתבו דייקינן ואיכא למימר נמי דלמילף מינה כתבו 

   כן:
. חדא עיליתא דדינרי ובנו שהיה סבור שלא הכניס אחד

הקדיש ינהוג כשורה הקדיש שש עליות שזכות אביו ש
אחת בשביל שלא היה בנו נוהג כשורה גרם לבנו 
שהוכשר להקדיש שש ומהכא דייקינן לקמן מכלל 
דשפיר עבד יוסף בן יועזר אלמא לא פליגי רבנן עליה 

   דהא עמדו וכתבו קתני דהיינו כל חכמי הדור:
. לגנאי ובנו הוציא שבע שלא היה לו לקבל איכא דאמרי

כל וכל והיה לו להניח כל (כך) ממון ההקדש להתרוקן מ
בהקדש שתים או אחת אך הוא גלה דעתו שאם היו כל 

   השלש עשרה עליות בהקדש היה נוטל את כולן:
. ברישא ובנו הכניס שש שמשבח את וקדייק מדקתני

הבן מכלל דהאב שפיר עבד כרבן שמעון וכדפרישית 
ולאיכא דאמרי לא מסיק השתא אדעתיה ואורחיה 

ל דוכתא מרישא ומהדר ליה דגמרא לאתויי ראיה בכ
   מסיפא:
. לאיכא דאמרי איכא למידק דרבנן פליגי עליה אדרבה

מדכתבו כן ובנו הוציא הכי קאמר לפי שיוסף בן יועזר 
הכניס אחד שלא כדין שלא היה לו להקדיש כל נכסיו 
כרבנן דפליגי על ר''ש לפיכך נתגלגלה חובה והוציא בנו 

   שבע שריקן כל אוצרות הקדש:
. דהא תנאי היא דפליגי מהא ליכא למשמע מינהאלא 

בהכי תנא דרישא ס''ל דלא פליגי ותנא דא''ד ס''ל 
   דפליגי הלכך אנן אמאן נסמוך:

. אלמא פליגי רבנן עליה ת''ש דא''ל שמואל כו'
מדקאמר שמואל הכי דאי לא תימא הכי שמואל דאמר 
כמאן והכי הלכתא כרבנן דקם שמואל כוותייהו ואע''ג 

יוחנן הלכה כרשב''ג בכ''מ במשנתנו חוץ מערב  דא''ר
וצידן וראיה אחרונה שמואל לית ליה האי כללא וגם 
רבא דקאמר במסכת ע''ז בפרק חמישי (דף סט:) הלכה 
כרשב''ג לית ליה נמי האי כללא הלכך כל כללות 
שבגמרא כגון הלכה כסתם משנה הלכה כר''ע מחבירו 

''א ור' יהושע כר' יוסי מחבירו כרשב''ג במשנתנו ר
הלכה כר' יהושע ר' יהודה ור''ש הלכה כר' יהודה וכן 
ר''מ ור' יהודה הלכה כר''י כולהו קי''ל הכי בר מהיכא 

   דמפרש גמרא דלית הלכתא הכי:
. מקום שמעביר האב נחלה מן בי עבורי אחסנתא

  הראוי לה ואפילו להרבות לאחד ולמעט לאחד: 
 ה''ג וכ''ש מברא לברתא:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּוָרה, ַמ " ׁשּ ָניו נֹוֲהִגין ּכַ ּלא ָהיּו ּבָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ֲעׂשֶ
יֵאל.  ן עּוּזִ   ָעַמד ְוָכַתב ְנָכָסיו ְליֹוָנָתן ּבֶ

יֵאל?  ן עּוּזִ ה יֹוָנָתן ּבֶ   ֶמה ָעׂשָ
ִליׁש,    ָמַכר ׁשְ

ִליׁש,  יׁש ׁשְ   ְוִהְקּדִ
ִליׁש     .ְוֶהֱחִזיר ְלָבָניו ׁשְ

א ָעָליו  איּבָ ּמַ ַמ  ׁשַ לֹו ְוַתְרִמילוֹ ּבְ    .ּקְ
י   :ָאַמר לוֹ  תִּ ׁשְ ִהְקּדַ ֶ י ּוַמה ׁשּ ַכְרתִּ ּמָ ֶ ה ָיכֹול ְלהֹוִציא ֶאת ַמה ׁשּ אי, ִאם ַאתָּ ּמַ    –ׁשַ

י ֶהֱחַזְרתִּ ֶ ה ָיכֹול ְלהֹוִציא ַמה ׁשּ    ,ַאתָּ
י -ִאם ָלאו                  קלד,א ֶהֱחַזְרתִּ ֶ ה ָיכֹול ְלהֹוִציא ַמה ׁשּ    .ִאי ַאתָּ

יֵאל! ִה   :ָאַמר ן עּוּזִ יַח ָעַלי ּבֶ   טִּ
יֵאל! ן עּוּזִ יַח ָעַלי ּבֶ    ."ִהטִּ

  

ָרא ַמאי ָסַבר    ?ֵמִעיּקָ
  

ה  ּום ַמֲעׂשֶ   .ֵבית חֹורֹוןּדְ ִמׁשּ
  

ְתַנן    :ּדִ
ֵבית חֹורֹון" ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

נוֹ  יא ּבְ ִ ר ֵהיֶמּנּו ֲהָנָאה, ְוָהָיה ַמׂשּ ָהָיה ָאִביו מּוּדָ ֶאָחד ׁשֶ   , ּבְ
ָנה,  ,ֲהֵרי ָחֵצר  ֲחֵבירֹו:ַמר ַל ְוָא  ַמתָּ   ּוְסעּוָדה ְנתּוִנין ְלָך ּבְ

עּוָדה.  סְּ נּו ּבַ א ְויֹאַכל ִעּמָ בֹא ַאּבָ ּיָ ֵדי ׁשֶ א ּכְ   ְוֵאיָנן ְלָפֶניָך ֶאּלָ
י ֵהן  :ָאַמר לוֹ  ּלִ ַמִים!  - ִאם ׁשֶ ָ ין ַלׁשּ ׁשִ   ֲהֵרי ֵהן מּוְקּדָ
י ׁשֶ  :ָאַמר לוֹ  ּלִ י ְלָך ֶאת ׁשֶ ַמִים! לֹא ָנַתתִּ ָ ם ַלׁשּ יׁשֵ ְקּדִ   תַּ

ךָ   ָאַמר לֹו: ּלְ    ,לֹא ָנַתתָּ ִלי ֶאת ׁשֶ
ין ֶזה ָלֶזה,  ה ְוָאִביָך אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּוְמַרּצִ ֵהא ַאתָּ תְּ א ׁשֶ   ֶאּלָ

רֹאׁשוֹ  לּוי ּבְ    !ִויֵהא ָעֹון תָּ
  : ֲחָכִמיםָאְמרּו 

ּה מּוְקּדֶ  יׁשָ ִאם ִהְקּדִ ֵאיָנּה ׁשֶ ָנה ׁשֶ ל ַמתָּ ת ּכָ ָנה -ׁשֶ   . (נדרים מח.) "ֵאיָנּה ַמתָּ
  
  

  רשב"ם
   . לצרכו:כר שלישמ

. ואיכא למימר דלהכי מכר והקדיש שליש
והקדיש מעיקרא כדי להודיע שמה שמחזיר 
לבניו משלו הוא מחזיר כדאהדר ליה לשמאי 

   כדלקמן:
. כלומר להתווכח עמו על במקלו ובתרמילו

שעבר דברי המת שנתכוין לתת לו ע''מ שלא 
יהנו בניו מנכסיו דכמאן דא''ל הריני נותן לך 

י ע''מ שתמכרם לצרכך דתהני בדמיהן ולא נכס
ע''מ שתתנם לבני דאיכא אומדן דעתא דלהכי 
יהיב ליה ואע''פ שלא פירש והכי קאמר ליה 
שמאי ליהונתן חזרה שהחזרת לבניו אינה 
כלום דא''כ לא הויא מתנה והוי כמי שהפקיד 
לך נכסיו ע''מ שלא יהנו בהן בניו וחזור וקח 

דברי המת ושמאי אותן דקי''ל מצוה לקיים 
היה טועה במעשה דבית חורון דלקמן דקאמר 
לא נתתי לך את שלי על מנת שתקדישם 
 לשמים ואמרו חכמים דלא הויא מתנה הואיל

ועבר על דעת הנותן וגם ההקדש לא חל וה''נ 
כיון שעברת על דברי המת המתנה אינה מתנה 
והחזרה אינה חזרה כי התם דמתנה בטילה 

ומיהו לא דמו דהתם  וגם ההקדש לא נתפס
פריש ליה בהדיא ואינן לפניך אלא ע''מ שיבא 
אביו ויאכל בו אבל הכא סתמא קיהיב ליה 
ליונתן ולא פירש ע''מ שתהנה בהן אתה ולא 
בני הלכך לגמרי יהב ליה לעשות בה כרצונו 
והיינו דקאמר ליה כשם שאי אתה יכול 
להחזיר מה שמכרתי דהתם מיהא מודית לי 

הנות אני בהן נתנם לי אי אתה דהא ע''מ לי
יכול להחזיר מה שהחזרתי דבע''כ אין מתנה 
לחצאין דאם איני יכול ליתנה לבניו א''כ גם 
אני בעצמי איני יכול ליהנות בהן כדאמר גבי 
מעשה דבית חורון דכיון דנתנה לו ליהנות ע''מ 
שלא יקדיש לא הוי מתנה כלל ה''נ אם איתא 

שות ליתן לבניו דלדעת כן עשה שלא יהא לי ר
או לכל מי שארצה א''כ גם אני לא אוכל 
למכור לאחרים או להקדיש אלא מאי אית לך 
למימר אמאי הויא מכירתי מכירה והקדשי 
הקדש משום דלא פירש מידי וה''נ גבי חזרה 
הא לא פירש מידי אבל גבי מעשה דבית חורון 
כיון דפירש פירש ושמאי לא הוה דייק מעיקרא 

   דש דמכר יהונתן והקדיש:אמכירה ואהק
. כמו הטיח דברים כלפי מעלה הטיח עלי

(תענית דף כה.) כלומר השיבני דרך בזיון 
  ונצחני ומלתא דבדיחותא הוא:

. שמאי כדפרישית לעיל כן נראה והוא סבור
בעיני וי''מ דאיונתן קאי שמכר והקדיש תחלה 
ולא רצה להחזיר לבניו ולא נהירא ואיכא 

   ) מעיקרא סבר:ספרים דכתב בהו ד
. והיה חפץ לזמן את אביו והיה משיא את בנו

   לסעודתו:
. ובמסכת נדרים מתרצינן אפי' ואינן לפניך

היכא דקא אמר ליה הרי הן לפניך ויבא אבא 
ויאכל עמנו נמי מיירי ואפ''ה לא הויא מתנה 
דמ''מ מוכיח דבשביל שיאכל אביו הוא עושה 

רינן ולא נתכוין לתת לו מתנה גמורה וקאמ
התם דכללא דסיפא קאתי לאתויי דקתני כל 

   מתנה שאינה כו':
. שעל ידי שאני מקבל מתנה ויהא עון תלוי כו'

שלך והיא אינה מתנה נמצאתם חוטאין ונהנה 
זה משל זה וקעבריתו אלא יחל: הכי גרסינן 
אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה 
מוקדשת אינה מתנה. כלומר כל מתנה שאין 

זה נוהג בה שתהא מוקדשת אם הקדישה דין 
אינה מתנה הואיל וגילה דעתו שע''מ כן נתנה 
לו שלא יקדישנה ולעיל נמי גבי ההוא שכתב 
נכסיו ליהונתן כיון שלא היה בנו נוהג כשורה 
ע''מ שלא יחזיר לבניו נתן לו ויונתן סבר כיון 
דסתמא יהב הויא מתנה לעשות בה ככל אשר 

 יחפוץ:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְל " מֹוִנים תַּ ֵקןׁשְ ל ַהּזָ   , ִהּלֵ
ים ֵמֶהן  לֹׁשִ מֹ -ׁשְ ִכיָנה ּכְ ֶרה ֲעֵליֶהן ׁשְ ׁשְ תִּ ינּו, ְראּוִים ׁשֶ ה ַרּבֵ   ׁשֶ
ים ֵמֶהן  לֹׁשִ ֲעמֹוד ָלֶהן ַחּמָ  -ׁשְ תַּ ן נּון, ְראּוִים ׁשֶ ַע ּבִ יהֹוׁשֻ   ה ּכִ

ִרים  ים –ֶעׂשְ ינֹוִנּיִ    ,ּבֵ
ן  כּוּלָ ּבְ דֹול ׁשֶ יֵאל,  -ּגָ ן עּוּזִ   יֹוָנָתן ּבֶ
ן  כּוּלָ ּבְ אי.  -ָקָטן ׁשֶ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבָ

איָאְמרּו ָעָליו ַעל  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ יַח ַרּבָ ּלא ִהּנִ    ,ִמְקָרא  :, ׁשֶ
ָנהוּ    , ִמׁשְ

ְל    מּוד, תַּ
   ,ֲהָלכֹות

דֹות,    ְוַאּגָ
ְקּדּוֵקי תֹוָרה    ,ּדִ

  ְוִדְקּדּוֵקי סֹוְפִרים, 
ין ַוֲחמּוִרין,    ַקּלִ
וֹות,  ֵזרֹות ׁשָ   ּוּגְ

  ּוְתקּופֹות, 
  ְוִגַמְטִריאֹות, 

לֹות ּכֹוְבִסים,    ּוִמׁשְ
לֹות ׁשּוָעִלים,    ּוִמׁשְ

ִדים,  יַחת ׁשֵ   ׂשִ
ָקִלים,  יַחת ּדְ   ְוׂשִ

יַחת  ֵרת, ְוׂשִ ָ   ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ
ָבר ָקָטן.  דֹול ְוּדָ ָבר ּגָ   ְוּדָ

דֹול" ָבר ּגָ ָבה - "ּדָ ה ֶמְרּכָ   , ַמֲעׂשֵ

ֵיי ְוָרָבאּדְ ֲהָויֹות  - "ָדָבר ָקָטן"וְ    .ַאּבַ
ֱאַמר: ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ א"ְצרֹ "ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹ  ְלַקּיֵ    .(משלי ח, כא) ֵתיֶהם ֲאַמלֵּ

  

ה. ּדְ ְוִכי ֵמַאַחר  ה ְוַכּמָ ּמָ ם, ַעל ַאַחת ּכַ כּוּלָ ּבְ דֹול ׁשֶ ן ּגָ ם ּכֵ כּוּלָ ּבְ   ָקָטן ׁשֶ
ָרף ּפֹוֵרַח ָעָליו ִנׂשְ ל עֹוף ׁשֶ ּתֹוָרה ּכָ ב ְועֹוֵסק ּבַ ּיֹוׁשֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ יֵאל, ּבְ ן עּוּזִ    ."ָאְמרּו ָעָליו ַעל יֹוָנָתן ּבֶ

  
  

  רשב"ם
. אלא שעון שתשרה ראוים

הדור גורם ואין הדור ראוי 
   לכך:

. שתעמוד להם חמה כיהושע
ולמשה נמי עמדה חמה דנפקא 
לן במסכת ע''ז (דף כה.) אחל 
אחל אלא משום דאין חשובין 

   כל כך כמשה תלאן ביהושע:
. סברת המשניות כעין גמרא

שאנו מפרשין עליהן לא שנו כו' 
   חסורי מחסרא כו':

   למשה מסיני:. הלכה הלכות
. מדרשי פסוק כגון הגדות

   תנחומא וב''ר ויקרא רבה:
. וי''ו דוזה לכם דקדוקי תורה

הטמא (ויקרא יא) דמרבינן 
   מיניה ה) דם השרץ:

. כגון גזירות דקדוקי סופרים
שגזרו חכמים שלא יבא לידי 

   איסור תורה:
. שאדם דן וקלים וחמורים

   מעצמו:
. כגון יליף קיחה גזירות שוות

קיחה משדה עפרון (קדושין דף 
   ב.):

   . מולד הלבנה:תקופות
. כגון אנכי אנא וגימטריאות

נפשי כתבית יהבית ירט יראה 
   ראתה נטתה (שבת דף קה.):

. צורך יש בה ומשלות כובסין
ללמוד דברי תורה כדכתיב 
(קהלת יב) תקן משלים הרבה 
וכתיב להבין משל ומליצה 

   (משלי א):
ם ונפקא . להשביעשיחת שדים

   מינה לעשות קמיע לרפואה:
. שבני אדם ושיחת דקלים

רגילים לדבר על הדקלים 
כדכתיב בשלמה וידבר על 

   העצים (מלכים א ד):
. ושיחת מלאכי השרת

   להשביעם:
   . שביחזקאל:מעשה מרכבה

. שהקשו הויות דרביי ורבא
משניות וברייתות טובא 

   ותירצום:
. עולמות וכל להנחיל אוהבי יש

למה כי אוצרותיהם מלאים כך 
   כל טוב דברי תורה וחכמה:

גדול שבכולם על אחת כמה 
. להבין דבר מתוך דבר וכמה

 יותר ויותר:

  



578                                                                                                                                               ָמָרא ְסדּוָרהּגְ 

        בבבב- - - - קלד, אקלד, אקלד, אקלד, א . 76
ָנה  ִמׁשְ

ִני"  :ָהאֹוֵמר   ָמן, ֶנֱא  -"ֶזה ּבְ
   ,ֵאינֹו ֶנֱאָמן    -"ֶזה ָאִחי" 

ֶחְלקֹו.    ְוִיּטֹול ִעּמֹו ּבְ
  ַיְחְזרּו ְנָכִסים ִלְמקֹוָמן.  -ֵמת 

קֹום ַאֵחר    ִייְרׁשּו ֶאָחיו ִעּמוֹ  -ָנְפלּו לֹו ְנָכִסים ִמּמָ
  

ָמָרא   ּגְ

ִני" ֶנֱאָמן"   .""ֶזה ּבְ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
  

מוּ ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ֵאלׁשְ
   ,ְליֹוְרׁשוֹ 

ּבּום.  ּתֹו ִמן ַהּיִ   ְוִלְפטֹור ֶאת ִאׁשְ

 

יָטא –" ְליֹוְרׁשוֹ "   קלד,ב ׁשִ    !ּפְ
  

ּבּום ִאְצְטִריָכא ֵליּה  ּתֹו ִמן ַהּיִ    .ִלְפטֹור ֶאת ִאׁשְ
  

ֵניָנא    :ָהא ַנִמי ּתָ
ַעת ִמיָתתוֹ " ׁשְ ָאַמר ּבִ ִנים"  :ִמי ׁשֶ    .ֶנֱאָמן –"ֵיׁש ִלי ּבָ

  ! (קידושין סד.) "ֵאינֹו ֶנֱאָמן - ַאִחים" "ֵיׁש ִלי
  

   .ָאחְב לֹא מּוְחָזק ָלן ּדְ  -ָהָתם 

ב  -ָהָכא  ָאחּדְ ַאף ַעל ּגַ    .מּוְחָזק ֵליּה ּבְ
   

        

        

        

        

        

  רשב"ם
  מתני' 

   . בגמרא מפרש למאי הלכתא:האומר זה בני נאמן
. להורישו עם אחיו שהרי אינן מכירין זה אחי אינו נאמן

   אותו כדמפרש בגמרא:
ון אם שנים הן לבד הספק ויש להן . כגויטול עמו בחלקו

לחלוק ג' שדות זה נוטל שדה ומחצה וזה נוטל שדה 
ומחצה ונותן זה המעיד על אחיו הספק שהוא אחיו החצי 
שדה דהכי קאמר ליה ודאי אחי אתה ויש לך ליטול שדה 
אחת מן השלש וחצי השדה שיש לי מחלקך אתן לך וחצי 

   האחר ביד אחי הוא הבא לך ראיה וטול:
   . הספק:מת

   . שנתן לו מחלקו:יחזרו הנכסים
. כלומר למי שנתנם לו אבל שאר אחין אין יורשים למקומן

עמו דאמר להו האי הרי החזקתם בנחלה הראויה לו לספק 
מאבינו אותה טלו לכם שהרי לא מחל לכם חלקו ואכתי 
עד השתא בתורת גזל ישנה בידכם ועתה תירשו אותו חלק 

ש חלקי שנתתי לו כמו כן דנמצינו מן הדין וגם אני איר
   כולנו שוין בנחלתו:

. לספק בחייו ממקום אחר או קנה נכסים נפלה לו ירושה
ועכשיו מת יירשו אחיו של מעיד עמו דהא קא מודי להו 

   שאחיהם הוא:
  

  גמ'
. דמגו דאי בעי יהיב ליה במתנה כי אמר ליורשו פשיטא

הבאים לאחר נמי בני הוא ויירשני נאמן ואי משום נכסים 
מיכן אתא לאשמועינן דאע''ג דאין יכול להקנותן נאמן הא 
לאו מלתא היא דודאי אינו נאמן דהא ליכא למימר מגו 
ואע''ג דדרשינן לעיל (דף קכז:) יכיר בצריך היכרא 
ואוקמינן דהאב נאמן אפילו לנכסים הבאים לאחר מיכן 

ינן אי נמי שנפלו לו כשהוא גוסס ה''מ גבי חלק בכורה דידע
שהוא בנו אך אינו ידוע אם בכור הוא אם לאו ואתא קרא 
למימר דכיון דידעינן דבנו הוא נאמן לומר בכורי הוא אבל 
היכא דלא ידעינן אי בנו הוא או לאו לא מהימנינן ליה 

   אלא לנכסים שיש לו עכשיו משום דאיכא למימר מגו:
. למתניתין למיתני לפטור אשתו מן היבום אצטריכא ליה

מר זה בני נאמן דסד''א לא תנשא לשוק בלא חליצה האו
   כדלקמן:

   . בקדושין פרק האומר:הא נמי תנינא
   . אורחא דמלתא נקט:בשעת מיתתו

. ואין אשתו זקוקה ליבם נאמן ותנשא לשוק יש לי בנים
   ולקמיה מוקי לה בדלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני:

   . וזקוקה ליבם:יש לי אחין
   ה וטעמא מפרשי' לקמיה:. לאסראינו נאמן

. האי גברא בשעת מיתה לא ומשני התם דלא מוחזק לן
באחי ולא בבני וקיימא הך אתתא בחזקת שאינה זקוקה 
ליבם דספק ספיקא הוא שמא יש לו בנים ואת''ל אין לו 
שמא גם אחין אין לו ומותרת לשוק דהכי מוקמי' לה התם 

ר נאמן בקדושין משום דבעי לאוקמה אפי' כר' נתן דאמ
לאסרה שאם אמר יש לי אחין נאמן וההיא דר' נתן 
מוקמינן לה התם במוחזק לן דאית ליה אחי ולא מוחזק לן 
בבני אבל מתני' דהתם דקתני יש לי בנים נאמן יש לי 
אחים אינו נאמן בדלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני 
כדפרישית הלכך אמר יש לי בנים אחזקה קמייתא הוא 

נאמן ונ''מ דאפי' אי אתי אח לאחר מכאן דמוקי לה הלכך 
ואמר אחוהי דמיתנא הוינא לא כל כמיניה דאהני דבוריה 
[לאחזוקי] לחזקה אמר יש לי אחין ואין לי בנים לאו כל 

   כמיניה דמפיק לה מחזקה:
. אתי לאשמועינן דאע''ג דמוחזק לן בגויה דאית ליה הכא

נאמן  אחי חזקה בעלמא בלא עדים אפ''ה אי אמר זה בני
לפטרה מיבום וכדמפרש טעמא לקמן מגו דאי בעי פטר לה 
בגט והלכך מה לו לשקר דסד''א לא אתי מה לי לשקר 
ומרע ליה לחזקה קמ''ל נאמן והאי דקתני זה בני נאמן 
ה''ה דאי אמר יש לי בנים נאמן להתירה אלא משום סיפא 
אצטריך ליה למיתני זה אחי אינו נאמן לאשמועינן דלתת 

קו הוא נאמן ולא לירש עם שאר אחין תנא נמי לו מחל
רישא זה בני ומיהו סיפא דקתני זה אחי אינו נאמן לא 
בהיתר ולא באיסור של שוק מיירי דהא ודאי אפי' שתק 
אסורה כיון דמוחזק לן באחי ולא בבני אלא לענין לירש 
עם אחיו קאמר דאינו נאמן א''נ איכא למימר דהכי קאמר 

ואע''ג דמוחזק לן באחי זה אחי אינו האומר זה בני נאמן 
נאמן לאסרה אם היא בחזקת מותרת כגון דלא מוחזק לן 

 לא באחי ולא בבני:
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ִני"  :ָהאֹוֵמר"[    ]."ֶנֱאָמן –"ֶזה ּבְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ

ֵני ָמה ָאְמר ִני" ֶנֱאָמן" :וּ ִמּפְ   ? ""ֶזה ּבְ
ָאַמרַב וּ הֹוִאיל  י"  :ַעל ׁשֶ ּתִ י ֶאת ִאׁשְ ּתִ ַרׁשְ   .ֶנֱאָמן –"ּגֵ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  ַאְבָרָהם, ּדְ ָמֵריּה 

ְנָיא ְדָלא ּתַ ְנָיא ּבִ ֵלי ּתַ    !ּתָ
  

ַמר ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ִאי ִאּתְ    :ֶאּלָ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

נֵ  ִני" ֶנֱאָמן" :י ָמה ָאְמרוּ ִמּפְ    ?""ֶזה ּבְ
ּה     .הֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלָגְרׁשָ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ   ,"ָאְמִריַנן "הֹוִאיל :ָהׁשְ

ָאַמר ַעל ׁשֶ י ֶאת ִאׁשְ  :ּבַ ּתִ ַרׁשְ י""ּגֵ ּה  -  ּתִ    .ֶנֱאָמן, הֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלָגְרׁשָ
  

י ֲאָתא  רּכִ י יֹוָחָנןָאַמר  יֹוֵסף ַרב ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ
ָאַמר ַעל ׁשֶ י" :ּבַ ּתִ י ֶאת ִאׁשְ ּתִ ַרׁשְ   ֵאינֹו ֶנֱאָמן.  - "ּגֵ

ַח  תְמַנּפֵ ׁשֶ יֵדיּה  ַרב ׁשֵ    ,ּבִ
  ַרב יֹוֵסף. ּדְ " "הֹוִאילֲאַזל ֵליּה 

  

   !ִאיִני?

ר ָאִביןְוָהא ָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָאַמ  ַעל ׁשֶ י"  :רּבַ ּתִ י ֶאת ִאׁשְ ּתִ ַרׁשְ   ֶנֱאָמן!  -"ּגֵ

  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן    ְלַמְפֵרַע,  -ּכָ

אן  א –ּכָ   .ְלַהּבָ
  
  

  רשב"ם
הואיל ובעל שאמר גרשתי את 

. והלכך מגו דאי בעי אשתי נאמן
אמר גרשתי ותפטר מהיבום כי 
אמר נמי יש לי בנים נאמן 
וטעמא דבעל שאמר גרשתי את 

ם דאי אשתי נאמן היינו משו
   בעי מגרש לה השתא בפנינו:

. א''ר יוסף מריה דאברהם כו'
רב יוסף חלה ושכח תלמודו 
כדאמרי' במסכת נדרים (דף 
מא.) ושמועות ששמע מרב 
יהודה רבו קודם חליו ועכשיו 
מתקשה בהן היה נותן אל לבו 
 ותמה אם שמע כן והיה מתרצן
מדעתו וה''ק רבש''ע אפשר 

דול ששמעתי מרב יהודה שינוי ג
כזה דתלי תניא המשנה דקתני 
זה בני נאמן תולה טעמא בדלא 
תניא בדבר שאינו במשנה 
ובברייתא הך דבעל שאמר 
גרשתי את אשתי דמימרא 
בעלמא היא וגם היא צריכה 
טעם אחר ותולה את העיקר 

   בטפל לו:
. אמר לי רב יהודה הכי אלא אי
   אמרה:

אמר שמואל הואיל ובידו 
מגרש לה . דמגו דאי בעי לגרשה

ופטר לה בגיטא מיבום כי אמר 
נמי זה בני נאמן. ה''ג אלא אי 
אתמר הכי אתמר אמר שמואל 

   הואיל וכו':
בעל שאמר גרשתי את אשתי 

   . לפטרה מיבום:נאמן
. דאם איתא דגרשה אינו נאמן

קלא אית לה למלתא הלכך לא 
אמרי' מה לי לשקר דכמה לי 
לשקר במקום עדים דמי ומיהו 

בני נאמן דהתם כי אמר זה 
ודאי איכא למימר הואיל ובידו 

   לגרשה:
. דרך שחוק כאדם מנפח בידיה

שמנפח קש מתחת ידיו ומשליכו 
לאבוד כלומר כזה הרוח שהלך 

   כך אבד טעמו של רב יוסף:
. דאמר בעל הואיל דרב יוסף

שאמר גרשתיה ומיהו הואיל 
דשמואל איתיה דהא ודאי מצי 

   מגרש לה:
ינו באחד . אם עמד לפנלמפרע

באייר ואמר גרשתי את אשתי 
מאחד בניסן אינו נאמן 
להחזיקה כמו מגורשת למפרע 
שאם יבואו עדים אחרי כן 
שיאמרו אנו ראינו שזינתה 
בט''ו בניסן תדון בחנק כדין 
אשת איש דאין הבעל נאמן 
לעשותה מגורשת למפרע שהרי 
אין כאן מגו שהרי אינו יכול 
עכשיו באחד באייר לעשות לה 

ט שתתגרש בו למפרע מקודם ג
   זנות:

. אם אמר גרשתי את כאן להבא
אשתי סתם א''נ עכשיו גרשתי 
דאינו מעיד עליה למפרע ולא 
נפקא מינה אלא לפטרה מכאן 
ולהבא בין לזנות בין ליפטר 
מיבום וגם להנשא לכל מי 
שתרצה בחיי בעלה דמה לו 
לשקר הא אי בעי מגרש לה 

ל בפנינו ואכתי לא אזל לה הואי
דרב יוסף לגמרי דלהבא מיהא 

 אמרינן הואיל:
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ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

א ,ָאַמר ְלַמְפֵרַע     ?ַמהּו ְלֵהימּוֵניּה ְלַהּבָ
  

ּבּוָרא ְלִגיַנן ּדִ    ,ִמי ּפָ
ּבּוָרא ְלִגיַנן ּדִ    ?אֹו ָלא ּפָ

  
   :ַרב ְזִבידוְ  ַרב ָמאִרי

ְלִגיַנן    ,ַחד ָאַמר: ּפָ
ְלִגיַנן    .ְוַחד ָאַמר: ָלא ּפָ

  
ָנא ִמ    ָרָבא? ּדְ ַמאי ׁשְ

  :ָרָבאָאַמר ּדְ 

י"  ּתִ א ַעל ִאׁשְ לֹוִני ּבָ    .הּוא ְוַאֵחר ִמְצָטְרִפין ְלהֹוְרגוֹ  - "ִאיׁש ּפְ
   !ְולֹא ְלהֹוְרָגּה  - "ְלהֹוְרגוֹ "

  
ְתֵרי גּוֵפי  ְלִגיַנן –ּבִ    ,ּפָ
ַחד ּגּוָפא  ְלִגיַנן -ּבְ   .ָלא ּפָ

  

  רשב"ם
איבעיא להו אמר למפרע מהו 

. כלומר הא להימוניה להבא
פשיטא לן דהיכא דאמר למפרע 
לא מהימן לגבי זנות דמפרע 
דהא ליכא מגו ואם אמר עכשיו 
גרשתי דלא נפקא מינה אלא 
להבא ודאי מהימנינן ליה דהא 
אי בעי מצי מגרש לה ומה לו 

קר אבל הא קמבעיא לן לש
היכא דקאמר למפרע כלומר זה 
ל' יום שגרשתי את אשתי מהו 
להימוניה לפטרה מזנות דלהבא 
דגבי להבא איכא למימר מגו 
דמה לו לשקר לפטרה להבא 
בטענת גרושין דלמפרע הא אי 

   בעי מצי מגרש לה השתא:
. דבמאי דאמר מי פלגינן דבורא

גרשתי מהימנינן ליה ותפטר 
אן ולהבא ובמאי אשתו מכ

דאמר זה ל' יום דהיינו למפרע 
   לא מהימנינן ליה דליכא מגו:

. אלא כיון או לא פלגינן דבורא
דלא מהימנינן ליה בגירושי 
מפרע משום דאין בידו לעשות 
וליכא מגו נמצא שלא גירש 
אשתו למפרע והשתא נמי לא 
גירש דאיהו לא טעין אלא 
גירושי מפרע אנן טענינן ליה 

הלכך כל היכא דאמר בתמיה ו
בעל גרשתי אתמול לא מהימנינן 
ליה כלל דמגו דלא מהימן לגבי 
מפרע לא מהימן להבא דלא 
פלגינן דבורא ולא משכחת לה 
דמהימן אלא היכא דאמר 
סתמא גרשתי את אשתי א''נ 
עכשיו גרשתי את אשתי 
דמהימנינן אכוליה דבוריה 
דכיון דלא נפקא לן אמעשה 
 דלשעבר כלל אלא אהנהו
דלהבא מה לו לשקר הרי יכול 

   לגרשה כן נראה בעיני:
. בעל שאמר בפני דאמר רבא

   ב''ד:
פלוני בא על אשתי הוא ואחר 

. לבועל ולא מצטרפין להורגו
להורגה דאצל אשתו פסול הוא 
לעדות אלמא פלגינן האי עדות 
דלבועל מהימן לאשה לא 

   מהימן:
. בועל ואשה פלגינן בתרי גופי

מאמינין כל  דלגבי בועל אנו
   העדות:

. למפרע ולהבא באשה בחד גופא
 אחת:
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ֵכיב   קלה,א ֲהָוה ָקא ׁשָ    ,ַההּוא ּדַ

ֵתיּה ְלַמאן?    ָאְמרּו ֵליּה: ִאּתְ
ה.    ָאַמר ְלהּו: ַחְזָיא ְלָכֲהָנא ַרּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ַמאי ֵניחּוׁש ָלּה? 
יא ַרבָהא ָאַמר  ר ִחּיָ א ּבַ יָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָאַמר: ּבַ  י"ַעל ׁשֶ ּתִ י ֶאת ִאׁשְ ּתִ ַרׁשְ   ֶנֱאָמן!  - "ּגֵ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
י ֲאָתא  יְוָהא ּכִ ר ִיְצָחק ַרּבִ יָאַמר  יֹוֵסף ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָאַמר:  ַעל ׁשֶ ּתִ "ּבַ ַרׁשְ יּגֵ ּתִ   ֵאינֹו ֶנֱאָמן!  - "י ֶאת ִאׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יְנהּו: ּנִ    ְוָלאו ִמי ָלא ׁשַ
אן "    ,ְלַמְפֵרַע  –ּכָ

א –ְוָכאן     !?"ְלַהּבָ
  

ּנּוֵיי ֵניקּום ְוִלְסמֹוְך? ִ    !ְוַאׁשּ
  

ר ָנָתן ַרבלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה    : ַאִמי ּבַ
  חּוׁש ָלּה. 

  
  

ֵלית ֵליּה ַאֵחי ֲהָוה מּוְחַזק ָלן ּדְ    ,ַההּוא ּדַ
ׁשְ  ֵלית ֵליּה ַאֵחיְוָאַמר ּבִ   .ַעת ִמיָתה ּדְ

  
  : ֵסףיוֹ  ַרבָאַמר 

  ַמאי ֵליחּוׁש ָלּה? 
ֵלית ֵליּה ַאִחין!ּדְ  - ֲחָדא   מּוְחַזק ָלן ּדְ

ֵלית ֵליּה!  ַעת ִמיָתה ּדְ ׁשְ   ְועֹוד, ָהא ָאַמר ּבִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִאית ֵליּה ַאֵחי!  ָיְדִעי ּדְ ם ּדְ ְמִדיַנת ַהּיָ א ֵעִדים ּבִ ִאיּכָ   ָהא ָאְמִרי ּדְ

  
א ִמיַהת ָהא ֵליְת  ּתָ ן, ָהׁשְ   ְנהּו ַקּמָ

י ֲחִניָנא?ּדְ ָלאו ַהְיינּו     !ַרּבִ
ָאַמר  יּדְ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ן, ְוֵתָאֵסר?!  ַצד ִאְסּתָ   ֵעִדים ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
אי,  ּבַ י ׁשַ ּה ְלַגּבֵ וָלא ַנְפׁשָ ְמַנּוְ ּום ּדִ בּוָיה ִמׁשּ ׁשְ   ִאם ֵהַקְלנּו ּבִ

ת ִאיׁש?!  ֵאׁשֶ   ָנֵקל ּבְ
  

ר ָנָתן ַרבלְ  ָרָבאּה ָאַמר ֵלי   : ַאִמי ּבַ
  חּוׁש ָלּה. 

  
  
  

  רשב"ם
. והיו לו אחין ולא ההוא דהוה קא שכיב

   בנין דמוחזק ליבם:
. זקוקה ליבום אמרו ליה אתתיה למאן

   או מותרת לשוק:
. לאו דוקא אלא שמותרת חזיא לכהנא

לכל אדם ואינה זקוקה ליבם ומיהו 
 לכהנא אסירא דהא ע''י מגו דבעל
שאמר גרשתי את אשתי נאמן מהימנינן 

   כדמפרש ואזיל:
   . לאסרה לשוק:למאי ניחוש לה

. והאי נמי הכי הא''ר חייא בר אבא כו'
קאמר גרשתי את אשתי וחזיא לעלמא 
ומיהו לכהנא אסירא דהא לא פטרינן 
לה אלא בטענת גרשתי את אשתי 
וגרושה פסולה לכהן שהרי אינה נפטרת 

א מוחזק לן בגויה בטענת יש לי בנים דה
דאין לו בנים ואיהו לא טעין יש לי בנים 
דניהמניה ע''י מגו דמצי פטר לה בגט 
הלכך הכי קאמר גרשתי את אשתי 

   ונאמן הוא דאי בעי מגרש לה:
. דלמא אמוראי נינהו ואנן אשינויי כו'

דפליגי אליבא דר' יוחנן ואיכא למאן 
דאמר אינו נאמן אפילו להבא דלא 

שהרי רגלים יש לדבר שלא אמרינן מגו 
גירשה דאם גירשה קלא הוה ליה 
למילתא כדאמרינן בהאשה 

   שנתארמלה:
. כאביי ותיאסר לשוק ומשום חוש לה

דאמר לעיל למאי ניחוש קאמר הכא 
דודאי איכא למיחש ומהכא שמעינן 
דבעל שאמר גרשתי את אשתי אינו 

   נאמן:
. בגויה דלית ליה ההוא דהוה מוחזק לן

בעלמא בלא עדים ויודעין אחי חזקה 
היו בודאי דאין לו בנים ואי לא דמוחזק 
לן דלית ליה אחי היה לנו לאסרה לשוק 

   מספק כיון דודאי אין לו בנים:
. ואע''פ ועוד האמר בשעת מיתה כו'

שאין לו בנים כיון דאמר אין לי אחים 
נאמן להתירה ואע''ג דמוחזק לן באחי 
 נאמן להתירה מגו דאי בעי פטר לה
בגיטא ומה לו לשקר כדאמרי' נמי לעיל 
דאף על גב דמוחזק לן באחי ואמר זה 
בני נאמן להתירה משום מגו דאתי מגו 

   ומרע ליה לחזקה:
. בני העיר אמר ליה אביי הא אמרי

הזאת דאיכא עדים וצריכין אנו לחוש 
לדבריהם ולהמתין עד שנשמע מה בפי 

   עדים:
. ואין ומשני השתא מיהת הא ליתנהו

   נו אלא מה שעינינו רואות:ל
. דמקשינן בכתובות בפ' לאו היינו

האשה שנתארמלה גבי בנתיה דמר 
שמואל דאשתביין ואסקינהו לארעא 
דישראל ואמרו נשביתי וטהורה אני 
ושרינהו רבי חנינא להנשא לכהנים 
ואמרי' והאיכא עדים במדינת הים 
שנטמאו ואמר ר' חנינא עדים בצד 

סר בתמיה אסתן רוח צפונית ותא
   ומפרש התם דעדי טומאה אתמר:

. דהרבה הקילו בה אם הקילו בשבויה
חכמים במסכת כתובות דאפי' אשה ועד 
אחד נאמנין לומר טהורה וטעמא 
דבשביל שנתייחדה בין השבאין אין לנו 
לאסרה שהרי סתם אשה משמרת עצמה 
מזנות ואוקמה אחזקתה ואיסור קל 

   הוא אם נישאת לכהן:
. בתמיה דאיכא איסור שנקל באשת אי

חנק והרי היא בחזקת איסור עד עתה 
ואל תתירנה מספק כיון דאמרי אינשי 
דאיכא עדים במדינת הים שזקוקה 

   ליבם:
. לא גרסינן דמנוולא נפשה לגבי שבאי

   ופירוש היה בספרים:
 . כאביי ולא תנשא בלא חליצה:חוש לה
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   .ֶנֱאָמן" ֵאינוֹ  - ָאִחי ֶזה"
  

  ְוִאיָדְך ַמאי ָקָאְמִרי? 
ֶחְלקֹו? ְותּו ָלא?!  -ִאי ָקָאְמִרי ָאחּוָנא הּוא  אי ִיּטֹול ִעּמֹו ּבְ   ַאּמַ

ָקא ָאְמִרי: "ָלאו ָאִחינּו הּוא".  א ּדְ   ֶאּלָ
  

  א: ֵאיָמא ֵסיָפ 
קֹום ְנָכִסים לוֹ  "ָנְפלוּ     -" ִעּמוֹ  ֶאָחיו ִייְרׁשוּ  ַאֵחר ִמּמָ

  ָהא ָאְמִרי ֵליּה: "ָלאו ָאחּוָנא הּוא"! 
  

ָקא     .ָאְמִרי: "ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין"לֹא ְצִריָכא ּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיְדךָ "זֹאת אֹוֶמֶרת:  ה אֹוֵמר"ָמֶנה ִלי ּבְ טּור – "ֵאיִני יֹוֵדַע " :, ְוַהּלָ    .ּפָ

  
ֵיי   ָאַמר:   ַאּבַ

יב,    קלה,ב   ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך: ַחּיָ
אֵני ָהָכא,  ֵמי.כְ ּדִ ְוׁשָ ָיְדָך' ּדָ   'ָמֶנה ְלַאֵחר ּבְ

   
  
  

  רשב"ם
. ומשום הכי דקאמרי אחינו הוא

פלו לו נכסים ממקום קתני גבי נ
   אחר דכולן יורשין אותו:

. הלא עם כל אחיו יש לו ותו לא
   ליטול:

. הלכך דקאמרי אין אנו יודעין
לא שקיל מינייהו מידי דאמרי 
ליה אייתי ראיה וכשמת הן 
יורשין אותו מכח אחיהן החי 
שמודה להן שאותו הספק 

   אחיהן היה:
. ופלוגתא היא זאת אומרת כו'
בגמ' (ב''ק דף  בכמה מקומות

קיח.) דרב הונא ורב יהודה 
אמרי חייב ור''נ ור' יוחנן אמרי 
פטור וקיימא לן דפטור 
דהלכתא כרבי יוחנן מחבירו 
וכרב נחמן בדיני אלא שישבע 
שבועת היסת שאינו יודע 
ומתניתין נמי האח האחד טוען 
בשביל אחיו הספק ממון יש 
לאחי בידכם והן אומרים אין 

רי' פטורין דאוקי אנו יודעין ואמ
  ממונא בחזקת מריה:

. דברי ושמא ברי לעולם חייב
עדיף ושאני הכא דהספק עצמו 
אינו יודע ואינו יכול לטעון 
טענת ודאי וספק וספק הוא 
והלכך אוקי ממונא בחזקת 
מריה אבל האח טוען בשביל 
הספק מנה לאחי בידכם הלכך 
אמרי ליה לאו בעל דברים דידן 

 את:
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   .ִלְמקֹוָמן" ְנָכִסים ַיְחְזרוּ  "ֵמת

  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
 ָ ׁשּ ַבח ׁשֶ   ַמהּו?  - ְבחּו ְנָכִסים ֵמֲאֵליֶהםׁשֶ

  
ַבח ַהּמַ  ׁשֶ ֵמי, ּבְ קֹום ַאֵחר ּדָ ִכי ָנְפלּו לֹו ְנָכִסים ִמּמָ ֵעי ְלָך, ּדְ יּבָ יַע ִלְכֵתַפִים, לֹא ּתִ   ּגִ

יַע ִלְכֵתַפִים,  ֵאינֹו ַמּגִ ַבח ׁשֶ ׁשֶ ֵעי ְלָך ּבְ יּבָ י ּתִ   ּכִ
ָק  יְקָלא ְוָאִלים, ַאְרָעא ְוַאּסְ גֹון ּדִ ְרטֹוןּכְ    - א ׂשִ

  ַמאי? 
  

יקּו.    ּתֵ
   

        

        

  רשב"ם
מגיע לכתפים לא בשבח ה
. שנתן זה לספק קרקע תיבעי לך

ריקנית וטרח בה זה הספק 
לחרוש ולזרוע והרי היא עתה 
כשחוזרת לו לנותן מלאה פירות 
לא תיבעי לך דהא ודאי כולהו 
חולקים בהאי שבח דכי נפלו לו 
נכסים ממקום אחר דמי דהא 
לא קרינא ביה יחזרו נכסים 
למקומן שהרי לא נתן לו פירות 

   קרקע ריקנית:אלא 
. דלא נשתנה שמו ואלים

   מכבתחלה:
. מעצמה שלא ואסקא שרטון

 זיבלה הספק ולא טרח בכך:

  



584                                                                                                                                               ָמָרא ְסדּוָרהּגְ 

        בבבב    קלה,קלה,קלה,קלה, . 82
  ָנהִמשְׁ 

ת ִמי ּמֵ ְייִתיֵקי ְוִנְמֵצאת ׁשֶ לּום ֵאיָנּה  זוֹ  ֲהֵרי - ְיֵריכוֹ  ַעל ְקׁשּוָרה ּדַ   ,ּכְ

ה ּה  ִזיּכָ ין ְלַאֵחר, ּבָ ין ִמן ּבֵ ין, ַהּיֹוְרׁשִ ֵאיָנן ּבֵ ין ִמן ׁשֶ ָבָריו - ַהּיֹוְרׁשִ יִמין ּדְ     ."ַקּיָ
        

ָמָרא   ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ְייִתיֵקי ִהיא ֵאיֶזה"   ? ּדַ

ל תּוב ּכָ ּכָ ּה  ׁשֶ א": ּבָ ֵהא ּדָ   ".ְוִלְהיֹות ְלֵמיָקם תְּ
   

ָנה ִהיא ְוֵאיֶזה   ? ַמתָּ

ל תּוב ּכָ ּכָ ּה  ׁשֶ    "."ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום": ּבָ
  

א, ָנה,  - "ִמיָתה ּוְלַאַחר "ֵמַהּיֹום ֶאּלָ ָהְוָיא ַמּתָ   הּוא ּדְ
יו'  ָנה?  -'ֵמַעְכׁשָ   ָלא ָהְוָיא ַמּתָ

  
ֵייַא ָאַמר    : ּבַ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
א ְלַאַחר ִמיָתה?  לֹא ָקֵני ֶאּלָ ִכיב ְמַרע, ּדְ ַנת ׁשְ ַמּתְ ִהיא ּכְ ִריא ׁשֶ ַנת ּבָ   ֵאיזֹו ִהיא ַמּתְ

ּה: תּוב ּבָ ּכָ ל ׁשֶ   . "ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום" ּכָ
  
  
  

  רשב"ם
  מתני' 

. שטר צוואת שכיב דייתיקי
מרע כדדריש ליה בגמרא דא 

   תהא למיקם ולהיות:
. רבותא נקט דליכא על יריכו

למימר אחר כתב ונתנה לשם 
   כדי לזכות בנכסי המת:

. שאפי' אם ה כלוםהרי זו אינ
החזיק אחר מיתה באותו השטר 
אותו שנכתבה לו המתנה לא 
קני דאע''ג דצוואת שכיב מרע 
קונה לאחר מיתה הני מילי כדי 
שלא תטרף דעתו עליו אבל כח 
השטר לא עדיף כצוואתו שהרי 
לא גמר להקנותו אלא בקבלת 

   השטר ואין שטר לאחר מיתה:
   . השכיב מרע:זיכה בה

ם אע''פ שלא נכתב . מחיילאחר
לשם אותו האיש אלא כך אמר 
לו נכסים הכתובים בשטר זה 
אני מקנה לך בקבלת השטר 
שתקבל ממני הרי זה קנה דלא 
גרע מצוואת פיו ורבותא קתני 

   לאחר גרסינן בסדר המשנה:
. אע''ג דאין ראוי דבריו קיימין

ליורשו קני לאחר מיתה בלא 
קנין דדברי שכיב מרע ככתובין 

   רין דמו:וכמסו
  

  גמ' 
. איזו היא איזו היא דייתיקי

מתנת שכיב מרע שגובה לאחר 
מיתה אע''ג דלא כתב בה 

   מהיום:
. אחר דא תהא למיקם ולמיהוי

   מיתתי והיינו לשון דייתיקי:
ואיזו היא מתנת בריא שתקנה 

. כל שכתוב בה מהיום כו'
דמשמע הכי גופה קנוי לך 
מהיום ופירי לאחר מיתה אבל 

הוה כתב בה מהיום אינו אי לא 
קונה דאין מתנה לאחר מיתה 
שהרי אין כח לאדם ליתן 
מקודם לכן דבר שלא יוכל 
להקנות באותו הזמן שהוא 
רוצה שתתקיים המתנה ואחר 
מיתה היאך יכול אדם ליתן 
אחרי שמת ונקבר: ומתמהינן 
טעמא דהויא מתנה משום 
דכתב לאחר מיתה בהדי מהיום 

א לא אבל אם כתב מהיום גריד
הויא מתנתו מתנה והלא קל 
וחומר הוא דהוי מתנה גמורה 
מעכשיו שהרי נתן לו גוף ופירות 

   מהיום:
. פירות אלא לאחר דלא קני

מיתה דומיא דמתנת שכיב מרע 
שאינו קונה אלא לאחר מיתה 
ומיהו בהכי עדיפא משכיב מרע 
דמתנת שכיב מרע יכול לחזור 
בו וליתן לאחר כדלקמן 

דייתיקי אבל דייתיקי מבטלת 
מתנת בריא דמהיום ולאחר 
מיתה אינו יכול למכור עוד הגוף 

 כל ימי חייו אלא פירות:
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הְיֵתיב  ר ַרּבָ ַאְכַסְדָרא  הּוָנא ַרב ּבַ ֵביּבְ ֵמיּה ּדְ ַרב ּדְ ְ י, ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ֵאין ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין.  -ּוֵמת  "ְתבּו ּוְתנּו ָמֶנה ִלְפלֹוִניכִּ "ׁשְ
ָטר,  ׁשְ א ּבִ ַמר ְלַהְקנֹותֹו ֶאּלָ א לֹא ּגָ ּמָ   ׁשֶ

ָטר ְלַאַחר ִמיָתה.    ְוֵאין ׁשְ
  

יָאַמר ְלהּו    : ְלָעָזרֶא  ַרּבִ
ּה.  ֲהרּו ּבָ   ִאיְזּדַ

  
יְזִבי ַרב   ָאַמר:  ׁשֵ

י ֶאְלָעָזר ֲאָמָרּה,    ַרּבִ
ּה.  ֲהרּו ּבָ י יֹוָחָנן: ִאיְזּדַ   ְוָאַמר ְלהּו ַרּבִ

  
ר ַנְחָמן ַרבָאַמר    : ִיְצָחק ּבַ

ָרא,  ּבְ יְזִבי ִמְסּתַ ַרב ׁשֵ ָוֵתיּה ּדְ   ּכְ
י ֶאְלָעָזר ָלָמא ַרּבִ ׁשְ י ֶאְלָעָזר,  -ֲאָמָרּה  ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ַרּבִ י יֹוָחָנן ְלַאְסהּוֵדי ֲעֵליּה ּדְ   ִאְצְטִריְך ַרּבִ

א ִאי ָאְמ  י יֹוָחָנן ֲאָמָרּה ֶאּלָ יּה?!  - ַרּתְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ַרּבֵ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ְלַאְסהּוֵדי ֲעֵליּה ּדְ   ִאְצְטִריְך ַרּבִ
  

  ְועֹוד, 
י ֶאְלָעָזר ֲא  ַרּבִ ַמע ּדְ א ׁשְ   ָמָרּה: ּתָ

ַלח  ׁשָ ֵמיּה ּדְ  ָרִביןּדְ ְ יִמׁשּ הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ַלח  ָ ׁשּ י ֶאְלָעָזרֱהוּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּום  ַרּבִ ינוּ ַלּגֹוָלה ִמׁשּ   : ַרּבֵ
ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ֵאין ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין,  -ּוֵמת  "ְתבּו ּוְתנּו ָמֶנה ִלְפלֹוִניכִּ "ׁשְ
ַמר ְלַהְק  א לֹא ּגָ ּמָ ָטר, ׁשֶ ׁשְ א ּבִ   נֹותֹו ֶאּלָ

ָטר ְלַאַחר ִמיָתה    .ְוֵאין ׁשְ
יוְ  ֵדק. ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ יּבָ   ּתִ
  

ֵדק"ַמאי  יּבָ   ? "ּתִ
  

י ֲאָתא  יִמי ַרבּכִ   ָאַמר:  ּדִ
ְייִתיֵקי.  ֶלת ּדַ ְייִתיֵקי ְמַבּטֶ   ּדַ

ָאַמר ִכיב ְמַרע ׁשֶ ְתבּו ּוְת " :ׁשְ   ִאין: ּוֵמת רוֹ  "נּו ָמֶנה ִלְפלֹוִניּכִ
ה ֶאת ּכֹ  ְמַיּפֶ   ּכֹוְתִבין.  –חֹו ִאם ּכִ

  ֵאין ּכֹוְתִבין.  -ְוִאם ָלאו 
  

י ְמִתיב א ַרּבִ ר ַאּבָ   : ֶמֶמל ּבַ
ָאַמר:  ִריא ׁשֶ   ֵאין ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין,  -ּוֵמת  "ְתבּו ּוְתנּו ָמֶנה ִלְפלֹוִניכִּ "ּבָ

ִכיב ְמַרע    ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין!  -ָהא ׁשְ
  

  א מֹוִתיב ָלּה, ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה: הוּ 
ה ֶאת ּכחֹו.  ְמַיּפֶ   ּבִ

  
ה ֶאת ּכֹ  ֵמי ְמַיּפֶ   חֹו?  ֵהיִכי ּדָ

  
ָאַמר    קלו,א ּדְ א ַרבּכְ   : ִחְסּדָ

י" אְוָקֵניָנא ִמיּנֵ א ּדָ ְנּתָ   , "ּה מֹוִסיף ַעל ַמתַּ
ָאַמר תֹובוּ " :ָהָכא ַנִמי ּדְ   . "ַוֲחתֹומּו ַוֲהבּו ֵליּה  ַאף ּכְ

  
ַמר:    ִאיּתְ

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרב   : ׁשְ
  ֲהָלָכה: ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין. 

  
  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאְוֵכן ָאַמר 

  ֲהָלָכה: ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין. 

  רשב"ם
. מנכסי לפלוני ומת השכיב כתבו ותנו מנה

מרע קודם שכתבו ונתנו לו את השטר למקבל 
   מתנה שוב אין כותבין ונותנין לו את המנה:

. והאי דנקט כתבו ותנו לאו שמא לא גמר כו'
א דהוא הדין אם אמר תנו וכתבו כדמוכח דוק

לקמן דלא חשיב ליה מיפה את כחו לקנות 
בלא שטר עד דאמר להו תנו אף כתבו 

   כדלקמן:
   . שכן הלכה:אזדהרו בה

. אצטריך ר' יוחנן לאסהודי עליה דרבי אלעזר
   תלמידו שיאמינו בו:
. בתמיה והלא דברי הרב אצטריך רבי אלעזר

   מעין:ודברי תלמיד דברי מי שו
   . רב:משום רבינו

. לאו לאיפלוגי עליה ורבי יוחנן אומר תיבדק
דרבי אלעזר אתא דהא אסהיד רבי יוחנן עליה 
דרבי אלעזר כדאמרינן לעיל אלא לפרושי 
אתא שצריך לבדוק היאך צוה האי שכיב מרע 
לכתוב שטר זה משום דזמנין דכותבין ונותנין 
 אף לאחר מיתה כגון במיפה שכיב מרע כחו

של מקבל מתנה כדמפרש ואזיל דאמר תנו אף 
   כתבו וכו':

. שני דברים והשניה כי אתא רב דימי אמר
   מפרשת להך בדיקה:

. שכיב מרע שכתב דייתיקי מבטלת דייתיקי
נכסיו לאחד וחזר וכתב לאחר שני קנה ראשון 
לא קנה שהרי שכיב מרע יכול לחזור במתנתו 

ני כדאמרינן בפרק מי שמת וכיון שכתב לש
חזר בו מן הראשון ודוקא בכתיבה בלא זיכוי 
כדאמרינן לקמן בפרקין דמי שמת פשיטא 
כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי 
אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה 
וכתב וזיכה לזה רב אמר ראשון קנה כו' אבל 
גבי מתנת בריא שאינו יכול לחזור בו ראשון 

   קנה ולא שני:
. אם כדי ליפות כחו של יפה את כחו כו'אם כמ

מקבל מתנה צוה השכיב מרע לכתוב לו את 
השטר להיות לו לעדות על מתנה זו ולא לעכב 
המתנה נתכוין דלא יקנה אלא בשטר כותבין 
ונותנין אפי' לאחר מיתה ולקמן מפרש היכי 

   דמי והיינו תיבדק דלעיל:
. דכי היכי הא שכיב מרע כותבין ונותנין

נן גבי צוואת שכיב מרע דדבריו דאמרי
ככתובין וכמסורין דמו משום דלא תטרף 
דעתו עליו ה''נ אמרינן גבי שטר שלו דיש שטר 

   אפילו לאחר מיתה דכנכתב מחיים דמי:
. להך דוקיא במיפה את כחו והוא מפרק לה

ומיהו בריא אע''ג שמיפה את כחו כענין זיכוי 
 שכיב מרע דקאמר תנו אף כתבו אפילו הכי
אין כותבין ונותנין לאחר מיתה דבבריא 
אמרינן משום דדבריו אינן ככתובין הוצרך 
לזכות לו בשטר ולא גמר להקנותו אלא בשטר 

  ואין שטר לאחר מיתה:
. לקמן בפרק מי שמת כדאמר רב חסדא כו'

דאמר רב יהודה אמר שמואל שכ''מ שכתב כל 
נכסיו אע''פ שקנו מידו אם עמד חוזר ומשמע 

מקבל מתנה קנה ואע''פ שכתוב  הא אם מת
קנין בהך מתנת שכיב מרע לא אמרי' שמא לא 
גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר 
מיתה ומקשינן מינה התם לשמואל דאמר 
מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין לא ידענא 
מאי אידון בה דשמא לא גמר להקנותו אלא 
בשטר ושטר של שכיב מרע אינו קונה עד 

אין שטר לאחר מיתה ומשני לאחד מיתה ו
התם במיפה את כחו ההוא דרב יהודה אמר 
שמואל ואין הקנין מגרע כח השטר של שכיב 
מרע שלא הקנה לו אלא ליפות את כחו 
ואמרינן היכי דמי מיפה את כחו אמר רב 
חסדא וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא 
כלומר אינו אלא תוספת בעלמא ליפות את 

   כחו:
. לאחר מיתה במיפה את ונותנין הלכה כותבין

כחו כרבי יוחנן דאמר תבדק והכי מוקמינן 
ליה בהדיא להא דשמואל במיפה את כחו 

 לקמן במי שמת:
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ָנה  ִמׁשְ

ְכּתֹוב ָצִריךְ  - ְלָבָניו ְנָכָסיו ַהּכֹוֵתב ּיִ   , "ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום" :ׁשֶ
ְב  י ְיהּוָדה ֵריּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי   : אֹוֵמר ַרּבִ
   ָצִריְך. ֵאינוֹ 

    - מֹותוֹ  ְלַאַחר ִלְבנוֹ  ְנָכָסיו ַהּכֹוֵתב
ֵני, ִלְמּכֹור ָיכֹול ֵאינוֹ  - ָהָאב ֵהן ִמּפְ תּוִבין ׁשֶ ן ּכְ   , ַלּבֵ
ן ֵני, ִלְמּכֹור ָיכֹול ֵאינוֹ  - ְוַהּבֵ ֵהן ִמּפְ ְרׁשּות ׁשֶ    ָהָאב. ּבִ
מּות, ַעד ְמכּוִרים - ָאבָה  ָמַכר ּיָ    ׁשֶ
ן ָמַכר ֶהן ַלּלֹוֵקַח  ֵאין - ַהּבֵ לּום ּבָ מּות ַעד ּכְ ּיָ   .  ָהָאב ׁשֶ

   

ָמָרא   ּגְ

ַתב   ַמאי ָהֵוי?  "ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום" ְוִכי ּכָ

ַנן:   ָהא ּתְ
ט - 'ִמיָתה ּוְלַאַחר ֵמַהּיֹום'" ט ְוֵאינוֹ  ּגֵ    ּגֵ
ֶמת לֹאוְ  חֹוֶלֶצת - ֵמתם ִא וְ    ! (גיטין עב.) "ִמְתַייּבֶ
  

ָנָאה ָהֵוי ִאי ֲחָזָרה ָהֵוי,  ָקא ָלן: ִאי תְּ   ָהָתם ְמַסּפְ
  ֲאָבל ָהָכא: ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: 

יָרא ְלַאַחר ִמיָתה.     ּגּוָפא ְקֵני ֵמַהּיֹום, ּפֵ
  
  
  

  רשב"ם
  מתני' 

. בריא הכותב נכסיו לבניו
שרוצה לישא אשה ואינו רוצה 
לשעבד נכסיו לאשתו פן יפסידו 
בנים שיש לו מאשתו ראשונה 

אחר ורוצה לכתוב להם נכסיו ל
מותו אלא שיאכל פירות בחייו 
צריך שיכתוב מהיום ולאחר 
מיתה דמשמע מהיום יהא קנוי 
לך הגוף לבדו ולאחר מיתה 
תהא נגמרת המתנה שתאכל גם 
הפירות לאחר מיתתי אבל בלא 
מהיום לא נתן להם כלום דאין 
מתנה לאחר מיתה דבההיא 
שעתא אין לו חלק בהן שיוכל 

   להקנותן:
. לכתוב נו צריךר' יוסי אומר אי

   מהיום וטעמא מפרש בגמרא:
  

  גמ' 
. דשמא כך אמר גט ואינו גט

מעכשיו יהא גט אם אמות או 
דלמא מהדר קא הדר ביה ואין 
גט לאחר מיתה הלכך הויא 
ספק מגורשת ואם פשטה ידה 
וקבלה קדושין מאחר צריכה גט 

   משניהם:
  . דלמא לא הוי גט:חולצת

. דלמא הוי גט ואינה מתייבמת
נמצא לוקח גרושת אחיו וחייב ו

כרת והכא נמי הוה לן למימר 
דמתנת ספק היא ולא קנו ומשני 
התם גבי גט לא שייכי בה שתי 
מתנות כי הכא דנימא מקצת 
הגט מהיום ומקצתו לאחר 
מיתה כדאמר גבי מתנת קרקע 
הלכך מספקא לן אי תנאה הוי 
כו' כדפרישית אבל הכא איכא 
לאו לאוקמי תרוייהו שפיר 

הכי קאמר ליה גופא: יום ד
ופירי לאחר מיתה וכיון דאיכא 
למימר הכי לא נתכוין לא 
לתנאי ולא לחזרה דהכי משמע 

 טפי:

  



    "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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            אאאא    קלו,קלו,קלו,קלו, . 85
ְכּתֹוב ָצִריךְ  - ְלָבָניו ְנָכָסיו ַהּכֹוֵתב"[ ּיִ   , "ִמיָתה ּוְלַאַחר ֹוםֵמַהיּ " :ׁשֶ

ְבֵרי י ְיהּוָדה ּדִ   ].ַרּבִ
י   ."ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

   

ה ר ַרּבָ   ֲחַלׁש.  ֲאבּוהַּ  ּבַ
יּה    . ַנְחָמן ַרבוְ  הּוָנא ַרבַעל ְלַגּבֵ

  

  : ַנְחָמן ַרבלְ  הּוָנא ַרבָאַמר ֵליּה 
י יֹוֵסי אֹו  ַרּבִ יּה: ֲהָלָכה ּכְ ֵעי ִמיּנֵ י יֹוֵסי?  ֵאיןּבְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  

יּה?  י יֹוֵסי ָלא ָיַדְעָנא, ֲהָלָכה ֶאיְבֵעי ִמיּנֵ ַרּבִ   ָאַמר ֵליּה: ַטְעֵמיּה ּדְ
  

יּה ִאי ֲהָלָכה ִאי לֹא,   ָאַמר ֵליּה:  ֵעי ִמיּנֵ   ַאּתְ ּבְ
  ְוַטֲעֵמיה ֲאָנא ָאִמיָנא ְלָך. 

יּה  ָעא ִמיּנֵ   .ּבְ
   

י יֹוֵסי. : ַרבָאַמר ֵליּה: ָהִכי ָאַמר  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

נָ  ַתר ּדְ י יֹוֵסי: ּבָ ַרּבִ   ַפקּו ָאַמר ֵליּה: ַהְיינּו ַטְעֵמיּה ּדְ
ָטר מֹוִכיַח ָעָליו.  ל ׁשְ ָאַמר ְזַמּנֹו ׁשֶ   ּדְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

י יֹוֵסי"   : אֹוֵמר ַרּבִ
ֵני ֵאינוֹ  ַמּנוֹ  ָצִריְך, ִמּפְ ּזְ ל ׁשֶ ָטר ׁשֶ    ."יוָעָל  מֹוִכיַח  ׁשְ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַנְחָמן ַרבֵמ  ָרָבאּבְ
ַהְקָנָאה ַמהּו?    ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַהְקָנָאה ֵאינֹו ָצִריְך.    ּבְ
  

י ַרב ּפִ   ָאַמר:  ּפַ
לֹא ָצִריְך.  א ַאְקְנָיָתא ּדְ ָצִריְך, ְוִאיּכָ א ַאְקְנָיָתא ּדְ   ִאיּכָ

יּה'    לֹא ָצִריְך  -'ַאְקְנֵייּה ְוָקֵניָנא ִמיּנֵ
יּה ְוַאְקְנֵייּה' '   ָצִריְך.  -ָקֵניָנא ִמיּנֵ

  
  : ִמּסּוָרא ֲחִניָנא ַרבַמְתִקיף ָלּה 

ֲאַנן ָלא ָיְדִעיַנן ְוָסְפֵרי ָיְדִעי?  א ִמיֵדי, ּדַ   ִמי ִאיּכָ
  

ֵיי ְוָיְדִעי,  ַאּבַ ַאלּוְנהּו ְלָסְפֵרי ּדְ   ׁשְ
ָרָבא ְוָיְדִעי    !ּוְלָסְפֵרי ּדְ

  
ֵריּה  הּוָנא ַרב ַע  ַרבּדְ  ּבְ   ָאַמר:  ְיהֹוׁשֻ

יּה ְוַאְקְנֵייּה'  ין 'ָקֵניָנא ִמיּנֵ יּה', ּבֵ ין 'ַאְקְנֵייּה ְוָקֵניָנא ִמיּנֵ   לֹא ָצִריְך,  -ּבֵ
ָנא'  ַאְנּפָ ֲהֵוי ּבְ ֵמי ּדַ ְתּגָ 'ּדּוְכַרן ּפִ ִליִגי.  –ּבְ   ּפְ

  
ֲהָנא ַרבָאַמר    : ּכָ

יּה ּדְ  ַמֲעָתא ַקּמֵ ָעאַרב ְזִביד ֲאַמִריָתּה ִלׁשְ ַהְרּדְ   , ִמּנְ
  ַאּתּון ָהִכי ַמְתִניתּו ָלּה,   ְוָאַמר ִלי: 

  ֲאַנן ָהִכי ַמְתִניַנן ָלּה:

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ַהְקָנָאה: ֵאינֹו ָצִריְך,    ּבְ

ין 'ָקנֵ  יּה' ּבֵ ין 'ַאְקְנֵייּה ְוָקֵניָנא ִמיּנֵ יּה ְוַאְקְנֵייּה' ּבֵ   לֹא ָצִריְך,  -יָנא ִמיּנֵ
ָנא' ּבְ  ַאְנּפָ ֲהוּו ּבְ ֵמי ּדַ ְתּגָ ִליִגי. -'דּוְכַרן ּפִ   ּפְ

   
        

  רשב"ם
. שכתב בתחלתו בכך וכך זמנו של שטר

בשבת אמר לכו פלוני הוו עלי עדים וקנו 
   ממני לפלוני בני לאחר מיתתי:

. שמאותו זמן התחילה המתנה מוכיח עליו
ימא הכי זמן שנכתב בשטר בחנם דאי לא ת

נכתב אלא ודאי להקנות מאותו היום נכתב 
והכי הלכתא כרבי יוסי דאם כתב לאחר 
מיתה קנה אע''ג דלא כתב מהיום דהא 
אמר רב הלכה כר' יוסי ואע''ג דאמר בפרק 
המגרש (ניטין דף פה:) אתקין רב בגיטין מן 
יומא דנן לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של 

יח עליו הואיל ולא איתמר בהדיא שטר מוכ
התם בגיטין הדר ביה רב מהא דאמר הלכה 
כרבי יוסי אלא אתקין אית לן למימר לגבי 
גט אשה הואיל ואין בו דבר קנין משום הכי 
הוא דאתקין לרווחא דמילתא משום 
חומרא דעריות אבל גבי ממונא הלכה כר' 
יוסי כי י''ל כי לא אמר רב הלכה כר' יוסי 

ר שיש בו קנין וראינו בדברי אלא בשט
הגאונים ז''ל שאמרו הכי נהיגי במתיבתא 
כר' יהודה אפילו בממון כתקנת רב בגיטין 
ואילו היתה קבלה בידם כי הלכה כר' 
יהודה לא היו מניחין הלכה ומפרשין מנהג 
(ועוד) שלא אמרו כי הלכה אפילו בממון 
כחקנת רב בגיטין אלא נהגו וי''ל דכיון 

א דשמעתא לקמן כר' יהודה דחזו: סוגי
נהגו כוותיה כן פי' רבינו חננאל גאון ותפוס 
דברי רבי יוסי גבי ממון דהא ר''נ דהלכתא 
כותיה בדיני הוא דבעא מרבה בר אבוה 

   אלמא סבירא ליה לר''נ הכי:
. בשטר שכתוב בו קנין מי בהקנאה מהו

פליג ר' יהודה ומצריך למכתב מהיום 
יכא למימר ומשום הכי קמבעיא ליה דא

דבשטר מתנה בלא קנין פליגי כגון שכתב 
שדי נתונה לך לאחר מיתה ומסר לו את 
השטר וכדקיימא לן דקרקע נקנה בכסף או 

   בשטר או בחזקה:
. זהו אקנייה וקנינא מיניה לא צריך

שכותבין בכל שטר שכתוב בו קנין שני 
קנינין אחד בתחלת השטר וכך אמר לנו הוו 

י וכתבו וחתמו והיינו עלי עדים וקנו . ממנ
אקנייה שהקנה לעדים בקנין סודר לזכות 
לו למקבל מתנה ואחד בסוף השטר וקנינא 
מן פלוני לפלוני ככל מה דכתוב ומפורש 
לעיל כו' כדאמר לקמן בגט פשוט (דף 
קסא:) צריך שיחזור מענינו של שטר 
בשיטה אחרונה והלכך אם כתוב בראש 

היינו  השטר אקנייה ובסיפא כתוב וקנינא
ייפוי כח דמשמע שני קנינין הוא הקנה וגם 
אנו קנינו ממנו וקנין יתירא הוא ייפוי כח 
לקנות מהיום אבל אם כתב בראש השטר 
וקנינא ובסופו אקנייה משמע קנין אחד 
דפרושי קא מפרש וקנינא מיניה והיאך 
שהרי הקנה לנו ואמר כך וכך אני נותן 

ר ואין לפלוני כן נראה שיטה זו בעיני ועיק
לפרש שכתב בשטר שני דברים הללו ביחד 
דאקנייה וקנינא מיניה דא''כ אמאי משוה 
חילוק בין אקנייה וקנינא מיניה לקנינא 
מיניה ואקנייה לישוי חילוק בין היכא 
דכתב שני לשונות קנין להיכא דלא כתב 

   אלא אחד:
. אין רוב חכמים בקיאין דאנן לא ידעינן

   בחילוק לשון זה:
. בתמי' דאמרי לכך נתכוונו ולא ידעיוספרי 

   צריך למכתב מהיום:
. היינו שטר עדות בלא קנין ובדוכרן פתגמי

זכרון דברים ולא זכרון קנין והיינו כר''נ 
   דאמר הקנאה אינו צריך:

. בלשון בעיא כדאמרן אתון הכי מתניתו לה
לעיל בעי רבא מר''נ כו' והכי קיימא לן 

לכתוב מהיום דאפילו לרבי יהודה לא צריך 
 בשטר שיש בו קנין:
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  רשב"ם
  מתני' 

   . הוא הדין לאחר:הכותב נכסיו לבנו
   . היינו מהיום ולאחר מיתה:לאחר מותו

. לאחר הגוף והפירות לגמרי מפני שכתובין האב אינו יכול למכור
   לבן הגוף מעכשיו ופירות לאחר מיתה:

   . לגמרי בחיי האב:הבן אינו יכול למכור
. לאכול פירות אלא בין שניהן יכולין למכרן רשות האבמפני שהן ב

   לגמרי מעכשיו שהאב ימכור פירות והבן ימכור הגוף:
. סתמא מכורין לפירותיהן ללוקח עד שימות האב אבל מכר האב

לכשימות האב יטול הבן גם גוף גם פירות או הוא או הבא מכחו 
ת מכר האב ל''ש מת האב בחיי הבן ול''ש מת הבן בחיי האב שהפירו

אבל הגוף קנוי לגמרי לבן משעם שכתב לו האב וכשמת הבן ואח''כ 
   האב ויש לו בנים לאותו הבן הן יורשין את כחו:

. בחיי האב אין ללוקח פירות עד שימות האב שהרי הוא מכר הבן
כבן אבל כשימות האב יש לו מיהת ללוקח גוף ופירות וכגון שהבן 

פלותא היא בגמרא אם קנה  קיים אבל מת הבן ואח''כ מת האב
   לוקח אם לאו:

  
  גמ'

. אפילו לכשימות האב אחר כך שמעולם לא היו ראוין לא קנה לוקח
לבא לידי הבן אלא יחזרו לשאר יורשי האב ומיהו אם לא מכרן הבן 
בחיי האב היה מודה רבי יוחנן שאף טל פי שמת הבן ואחר כך מת 

ולא יורשי האב אבל  האב אפילו הכי יורשי הבן יורשין את מתנתו
גבי מכירה הרי סילק נפשו משעת מכירה וגם לא בא לידו שיוכל 
הלוקח לזכות מכחו ובפרק החובל בבבא קמא מפרש לפלוגתייהו 
הכי רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח אמר לך כי קתני מתניתין מכר 
הבן אין ללוקח עד שימות האב הא כי מיית אית ליה ללוקח דלא 

ב דאתו להו לידיה דבן אבל מת הבן בחיי האב דלא מת הבן בחיי הא
אתו לידיה דבן כי מיית אב נמי לית ליה ללוקח אלמא קנין פירות 
כקנין הגוף דמי וכי זבין לאו דידיה זבין ריש לקיש אנר קנה לוקח 
אמר לך כי קתני מתני' מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב כי ביית 

בחיי האב דאתו לידיה דבן  מיהא אית ללוקח לא שנא לא מת הבן
לא שנא מת הבן בחיי האב דלא אתו לידיה דבן קנה לוקח אלמא 

   קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וכי זבין דידיה זבין:
. שיש לו לאב כאילו הגוף קנוי לו דמי ולא היה הבן יכול קנין פירות

לבכור אלא ע''מ דאתו לידיה וכיון דלא אתו לידיה לא קני לוקח 
הו אם לא מכרן הבן ולא סילק נפשו מהם ומת הבן בחיי האב ומי

   לכשימות האב יירש בן הבן את זכות אביו שהיה לו בקרקע:
. מקרא בכורים דקרינא ביה האדמה אשר נתתה לי ה' וקורא

   (דברים כו):
. שאינו יכול לקרות האדמה אשר נתתה לי ומיהו מביא ואינו קורא

רצך שהרי שיעבד לו יניקת בהבאה חייב דכתיב אשר תביא מא
   הקרקע לפירותיו:

. גופא לגמרי וקנין פירות דאית ליה לא ליהוו קנין אחולי אחיל ליה
הגוף וה''נ הוה מצי למימר דאי איתמר בהא בהא קאמר ר' יוחנן 
דקנין פירות כקנין הגוף דמי משום דכל לנבי נפשיה אפילו במקום 

פירות שייר בקנין הגוף  בריה נפשיה עדיפא ליה וכיון דעכב לעצמו
לעצמו אבל לגבי מובר שדהו לפירות מודי רבי יוחנן לריש לקיש 
דקנין פירות שמקנה לאחדים לאו כקנין הגוף דמי דבכל דוכתא 
נפשיה עדיפא ליה ומשום דשמעינן לה מתירוציה דריש לקיש לא 
חשש הגמרא לפרש כן ולר''ל נמי אי איתמר בהא . בהא קאמר ריש 

דאבא לגבי בריה אחולי אחיל אבל לגבי מוכר שדהו  לקיש משום
לפירות אימא מודי ליה לרבי יוחנן דקנין פירות כקנין הגוף דמי 

   קמ''ל:
   . אחרי הראשון קנה שלישי:מת השני

. כלומר כשימות הראשון יורשיו יורשין יחזרו נכסים ליורשי ראשון
מכחו שהרי לא זיכה לשלישי אלא מכח השני דהא לא קאמר 
לראשון נכסיי לך ואחריך לפלוני ואם אין פלוני יתנו לפלוני השלישי 
וכיון דשני לא זכה שלישי נני לא יקנה אלא יורשי ראשון יירשו להני 
נכסים ואע''ג דלא היו קנוין לראשון אלא לאכול פירותיהן כל ימי 
חייו דהא קאמר ליה ואחריך לפלוני אפי' הכי כיון דאין אחריך 

י ראשון בגוף ופירות אי אמרת בשלמא קנין פירות קיים זכו יורש
הוי חשוב כקנין הגוף הלכך איכא למימר יחזרו ליורשי ראשון שהרי 
הפירות קנוין לו וכקנין הגוף דמי דאע''ג דהמוכר שדהו לפירות לא 
קנה בעל הפירות את הגוף משום קנין פירות כקנין הגוף היינו משום 

הרי הוא כמי שאמר לו ואחר אותו דבהדיא פירות מכר לו ולא גוף ו
זמן יהא הגוף והפירות שלי אבל הכא לא שייר לעצמו כלום אלא 
לשלישי נתן את הגוף ולראשון ולשני נתן את הפירות וכיון דאיכא 
תרתי שיש לראשון קנין פירות דכקנין הגוף דמי וגם סילק הנותן 

דלאו עצמו מגוף ופירות הלכך יחזרו ליורשי ראשון אלא אי איתא 
   כקנין הגוף דמי מאיזה טעם יחזרו לראשון:

. ליה. שהרי לראשון נתן פירות ואין יחזרו ליורשי נותן מיבעי 
אחריו איש שיקבל לא הגוף ולא פירות הלכך יחזרו לנותן או 

   ליורשיו:
. דמשמע דגוף ופירות נתן לראשון דהא בהדיא פריש אחריך שאני

הלכך ישארו ביד יורשי ראשון אחריך יירש פלוני והא ליתיה דלירש 
דהכי קאמר ליה כל ימי חייך יהא הכל שלך הפרי והגוף ומה 
שישתייר אחריך יקבל פלוני ואם היה רוצה ראשון יכול למכור הגוף 

   כדלקמן:
. לר' יוחנן פריך אע''ג דאיכא למימר והתניא יחזרו ליורשי נותן

ות דראשון לאו אחריך שאני אפילו הכי יחזרו ליורשי נותן דקנין פיר
כקנין הגוף דמי וכ''ש קנין פירות דעלמא דלאו כקנין הגוף דמי 

 כריש לקיש וקשיא לרבי יוחנן:
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  , מֹותוֹ  ְלַאַחר ִלְבנוֹ  ְנָכָסיו "ַהּכֹוֵתב

ֵני, ִלְמּכֹור ָיכֹול ֵאינוֹ  - ָהָאב ֵהן ִמּפְ תּוִבין ׁשֶ ן ּכְ   , ַלּבֵ
ן ֵני, ִלְמּכֹור ָיכֹול ֵאינוֹ  - ְוַהּבֵ ֵהן ִמּפְ ְרׁשוּ  ׁשֶ    ָהָאב. תּבִ
מּות, ַעד ְמכּוִרים - ָהָאב ָמַכר ּיָ    ׁשֶ
ן ָמַכר ֶהן ַלּלֹוֵקַח  ֵאין - ַהּבֵ לּום ּבָ מּות ַעד ּכְ ּיָ    ."ָהָאב ׁשֶ

  

ַמר:    ִאיּתְ
י ָהָאב?  ַחּיֵ ן ּבְ י ָהָאב, ּוֵמת ַהּבֵ ַחּיֵ ן ּבְ   ָמַכר ַהּבֵ

יָאַמר    קלו,ב    ,: לֹא ָקָנה לֹוֵקַח יֹוָחָנן ַרּבִ
  ָאַמר: ָקָנה לֹוֵקַח.  יׁש ָלִק  ֵריׁש וְ 
  
י" ֵמי  -ָאַמר: לֹא ָקָנה לֹוֵקַח"  יֹוָחָנן ַרּבִ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ   ִקְנַין ּפֵ

ירֹות -ָאַמר: ָקָנה לֹוֵקַח"  ָלִקיׁש  ֵריׁש "וְ  ֵמי ִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ    .ָלאו ּכְ
  

ּה ֲחָדא ִזיְמָנא!    ְוָהא ִאיְפִליגּו ּבָ
ִא  ַמר: ּדְ   יּתְ

ֵדהּו ְלֵפירֹות    ַהּמֹוֵכר ׂשָ
י   ָאַמר: ֵמִביא ְוקֹוֵרא,  יֹוָחָנן ַרּבִ

  ָאַמר: ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא.  ָלִקיׁש  ֵריׁש וְ 
  
י" ֵמי,  -ָאַמר: ֵמִביא ְוקֹוֵרא"  יֹוָחָנן ַרּבִ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ   ָקָסַבר ִקְנַין ּפֵ

ֵמי.  -ְוֵאינֹו קֹוֵרא"  ָאַמר: ֵמִביא ָלִקיׁש  ֵריׁש "וְ  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו ּכְ   ִקְנַין ּפֵ
  

י יֹוָחָנן:  ָאַמר ָלךְ    ַרּבִ
ֵמי',  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ ְבָעְלָמא: 'ִקְנַין ּפֵ ב ּדִ   ַאף ַעל ּגַ

  ָהָכא ִאְצְטִריְך, 
ְך ָאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ

ֵריּה ַאחּולֵ  י ּבְ א ְלַגּבֵ   י ַאֵחיל', 'ַאּבָ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  
ן ָלִקיׁש ָאַמר:  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ְוַרּבִ

ֵמי',  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו ּכְ ְבָעְלָמא: 'ִקְנַין ּפֵ ב ּדִ   ַאף ַעל ּגַ
  ָהָכא ִאְצְטִריְך, 

ְך ָאִמיָנא:  ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
ֵריּה  ְמקֹום ּבְ יּה, ֲאִפיּלּו ּבִ י ַנְפׁשֵ ל ְלַגּבֵ יּה ֲעִדיָפא ֵליּה', 'ּכָ   , ַנְפׁשֵ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

יֵאיִתיֵביּה    : ָלִקיׁש  ֵריׁש לְ  יֹוָחָנן ַרּבִ
לֹוִני ִייַרׁש , ְוַאֲחֶריךָ , ְלךָ  ְנָכַסי"" לֹוִני" ִייַרׁש  ְוַאֲחָריו, ּפְ   , ּפְ

ִני ָקָנה - ִראׁשֹון ֵמת   , ׁשֵ
ִני ֵמת י ָקָנה - ׁשֵ ִליׁשִ   , ׁשְ

ִני ֵמת ַחיֵּ  ׁשֵ י ְנָכִסים ַיְחְזרוּ  - ִראׁשֹון יּבְ   ."הִראׁשֹון ְליֹוְרׁשֵ
ֵעי ֵליּה!  –ְוִאם ִאיָתא  י נֹוֵתן' ִמיּבָ   'ְליֹוְרׁשֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָמּה  ְרּגְ ָבר ּתִ ֲעָיא ַרבּכְ ָבֶבל:  הֹוׁשַ   ּבְ
אֵני – "ַאֲחֶריָך"    .ׁשָ

  
הְוֵכן ָרֵמי  ר ַרּבָ יּה ּדְ  הּוָנא ַרב ּבַ   , ַרבַקּמֵ

אֵני.  "ַאֲחֶריָך"ַמר: ְוָא    ׁשָ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
י "ַיְחְזרוּ    !  "הנֹוֵתן ְליֹוְרׁשֵ



    "ַמֶּסֶכת בבא בתרא ֶּפֶרק ח' "ֵיׁש נֹוֲחִלין
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ֵאי   קלז,א ּנָ   .יאִה  ּתַ
   

ַתְנָיא:    ּדְ
    -ל ְוָאַכ  ּוָמַכר ִראׁשֹון ְוָיַרד, 'ִלְפלֹוִני ְוַאֲחֶריךָ  ְלךָ  ְנָכַסי""

ִני ֵ ד מֹוִציא ַהׁשּ קֹוחֹות ִמּיַ   , ַהּלָ
ְבֵרי י ּדִ   . ַרּבִ

ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   : אֹוֵמר ן ׁשִ

ִני ֵאין ֵ א ַלׁשּ יר ַמה ֶאּלָ ּיֵ ִ ׁשּ ֶ    ."ִראׁשֹון ׁשּ
  

  ּוְרִמיְנִהי: 
  . ְואֹוֵכל ּומֹוֵכר ִראׁשֹון יֹוֵרד - "ִלְפלֹוִני ְוַאֲחֶריךָ  ְלךָ  ְנָכַסי""

ְבֵרי י ּדִ   . ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

א ֹוןָלִראׁש  ֵאין ירֹות ֲאִכיַלת ֶאּלָ ְלַבד ּפֵ    ."ּבִ
  

ָיא  י,   ַקׁשְ ַרּבִ י ַאּדְ ַרּבִ   ּדְ
ְמִליֵאל,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל ַאּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ּוּדְ

  
י" ַרּבִ י ַאּדְ ַרּבִ    – "ּדְ

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
   ,ְלגּוָפא -ָהא 
  ְלֵפיָרא.  -ָהא 

  
ְמעֹון " ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאלּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל ַאּדְ ן ּגַ   ,"ּבֶ

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
ה,  -ָהא  ִחּלָ   ְלַכּתְ
יֲעַבד.  -ָהא    ּדִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ע ָערּום"ֵאיֶזהּו    ? (סוטה כ.) "ָרׁשָ
ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְנָכִסים ּכְ יא ֵעָצה ִלְמּכֹור ּבִ ִ ׂשּ   ֶזה ַהּמַ

  
  

  רשב"ם
. ולא גרסי' אלא אחריך נמי תנאי היא ה''ג תנאי היא

דמשמע דתירוצא דתרצינן לעיל לריש לקיש אחריך 
שאני לאו תירוצא הוא דהא ודאי לריש לקיש 

כדמתרצי רב ורבי הושעיא  מתרצינן אחריך שאני
לעיל דהשתא קיימי כולהו ברייתות כריש לקיש בין 
למאן דאמר יחזרו ליורשי נותן בין למאן דאמר 
יחזרו ליורשי ראשון כולהו סבירא להו דקנין פירות 
דעלמא לאו כקנין הגוף דמי דאפילו הך דקתני יחזרו 
ליורשי ראשון היינו משום דאחריך שאני אלא לרבי 

הוא דמתרצינן הכי תנאי היא כלו מר איכא יוחנן 
תנאי דפליגי בקנין פירות דראשון אי כקנין הגוף דמי 

   או לא ואנא סבירא לי כמאן דאמר כקנין הגוף דמי:
. דרבי ס''ל לאו כקנין הגוף דמי והך דתניא כו'

ברייתא דקתני יחזרו ליורשי נותן רבי היא ור''ש ס''ל 
רו ליורשי ראשון ר''ש כקנין הגוף דמי והך דקתני יחז

היא ואנא ס''ל כר''ש והיינו דפסיק ר' יוחנן כר''ש 
ומיהו לר''ל לאו בקנין פירות כקנין הגוף דמי פליגי 
אלא לכ''ע לאו כקנין הגוף דמי ובהא פליגי רבי סבר 
אחריך נמי קנין פירות בעלמא הוא דאית ליה 
לראשון והלכך שני מוציא מיד הלקוחות והיכא דמת 

חזרו ליורשי נותן דקנין פירות לאו כקנין הגוף שני י
דמי ורשב''ג סבר בעלמא קנין פירות לאו כקנין הגוף 
דמי והכא אחריך שאני וגוף ופירות אקני לראשון 
הלכך אין לשני אלא מה ששייר ראשון והיכא דמת 
שני יחזרו ליורשי ראשון וכן עיקר דהשתא לא תקשי 

ריש לקיש הלכתא אהלכתא דהא פסקינן הלכתא כ
בפ' החולץ דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ובהא 
דאחריך לפלוני קיימא לן כרבן שמעון דאין לשני 
אלא מה ששייר ראשון כדפסקינן הלכתא לקמן ולא 
פליג ריש לקיש על ההוא פסק דפסיק רבי יוחנן לקמן 
ומדאביי נמי איכא למשמע דהכי קיימא לן דאמר 

לקמן נמי בההיא אתתא אביי איזהו רשע ערום כו' ו
דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי אזל איהו 
אקנייה לבנו קטן כרבן שמעון כו' עד אפי' רבן שמעון 
לא קאמר כו' דמהתם נמי שמעינן דהלכתא כרבן 
שמעון והלכך בעינן לפרושי דרבן שמעון ס''ל כר''ל 
דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי והכא היינו טעמא 

   שאני ולא תקשי הלכתא אהלכתא: דאחריך
. אורחא דמילתא נקט וירד הראשון ומכר ואכל

   שמכר והוציא המעות בהוצאה:
. אחר שימות הראשון השני מוציא מיד הלקוחות

דקנין פירות דראשון לאו כקנין הגוף דמי ואחריך 
   שאני לא אמרינן אליבא דרבי:

. ואם לא שייר כלום לא יטול אלא מה ששייר ראשון
השני כלום דקנין פירות דראשון כקנין הגוף דמי לר' 

   יוחנן ולריש לקיש טעמא משום דאחריך שאני:
. קס''ד השתא אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד

פירות יכול לאכול ולמכור אבל לא הגוף ואם מכר 
   השני מוציא מיד הלקוחות:

. הא קמייתא דקאמר רבי השני מוציא הני הא לגופא
דמכר הגוף שאין לו לראשון אלא פירות  מילי היכא

והך ברייתא דקאמר יורד ראשון ומוכר אפירות 
   קאי:

. קאמר ר''ש אין לו למכור לכתחלה הא לכתחלה
הגוף אלא אכילת הפירות כדי שיתקיים דעתו של 
נותן דהא גלי דעתיה דניחא ליה שישתייר קצת לשני 
אם יתרצה הראשון לשייר אחריו כלום והכי קתני 

ורד ראשון ומוכר ואוכל מסתמא דברי רבי שהרי י
אינו יכול למכור כ''א פירות רשב''ג אומר אין לו 
לראשון לירד ולמכור מסתמא שהרי הכל מכור ולא 
נתקיימה דעת הנותן אלא אכילת פירות הוא דאית 
ליה לכתחלה או למכרן אבל גופא דיעבד אין 
לכתחלה לא והא קמייתא דיעבד אין לשני אלא מה 

   ששייר ראשון:
   . גורם לעבור על דברי הנותן:איזהו רשע ערום

. דאהנו מעשיו והרי הוא חוטא ולא לו ומיהו ערום
המוכר עצמו דהיינו ראשון לא מקרי רשע ואע''ג 
דלכתחלה אסור לעשות כן דלא חמיר איסוריה שהרי 

   השליטו הנותן בגוף ופירות לעשות בהן כרצונו:
כור בנכסים דהא קי"ל למ . לראשוןזה המשיא עצה

כר"ש דאין לשני אלא מה ששייר ראשון ולא נעשה 
נחת רוחו של מת שאמר אחריך לפלוני דהוה ניחא 

ליה אם ישתייר ומיהו לא אקפיד קפידא גמורה שלא 
  .יוכל הראשון למכרן אם ירצה
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יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    ,ֲהָלָכה ּכְ
ִכיב ְמַרע  ַנת ׁשְ ַמּתְ ִאם ְנָתָנן ּבְ לּום,  -ּומֹוֶדה ׁשֶ ה ּכְ   לֹא ָעׂשָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִכיב ְמַרע  ַנת ׁשְ א ְלַאַחר ִמיָתה,  -ַמּתְ   לֹא ָקָנה ֶאּלָ
ָבר ְקָד    , "ַאֲחֶריךָ "מֹו ְוּכְ

  
ֵיי ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַאּבַ

ַמר:    ְוָהא ִאיּתְ
ִכיב ְמַרע ֵמֵאיָמַתי ָקָנה?  ַנת ׁשְ   ַמּתְ

ֵיי ַמר ִמיָתה,  ַאּבַ   ָאַמר: ִעם ּגְ
ַמר ִמיָתה!  ָרָבאוְ    ָאַמר: ְלַאַחר ּגְ
  

ֵיי ֵמַהִהיא.  יּה ַאּבַ   ֲהַדר ּבֵ
  

יּה?  ֵמַהִהיא ֲהַדר ּבֵ אי ּדְ   ִמּמַ
יּה? ּדִ    ְלָמא ֵמָהא ֲהַדר ּבֵ
  

ְך,  ְעּתָ   לֹא ָסְלָקא ּדַ
ְתַנן:    ּדִ

ךְ  ֶזה"" יטֵּ י", ִאם ּגִ    ַמתִּ
ךְ  ֶזה" יטֵּ   , ֶזה" ֵמחֹוִלי ּגִ
ךְ  ֶזה" יטֵּ    - ִמיָתה" ְלַאַחר ּגִ

לּום ָאַמר לֹא    .(גיטין עב.) "ּכְ
  

יָאַמר  יָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ן  ַרּבָ ְמִליֵאל, ֲהָלָכה ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ֶהן ֲעָבִדים ְוהֹוִציָאן ְלֵחירּות.    ַוֲאִפיּלּו ָהיּו ּבָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
  ָאַמר ֵליּה ְלֶמיֲעַבד ִאיּסּוָרא לֹא ַיֲהִביַנן ָלְך, 

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

יָאַמר  יֹוֵסף ַרבָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ן  ַרּבָ ְמִליֵאל, ֲהָלָכה ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ְכִריִכין ְלֵמת.  ָאן ּתַ   ַוֲאִפיּלּו ֲעׂשָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ
ִויְנהּו ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה לֹא ְיַהִבי ְלָך,    ְלׁשָ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  
        

  רשב"ם
ר"ש אף על גב דאמר אין לשני אלא מה  - ומודה

אשון במתנת ששייר ראשון אם נתנו אותו ר
שכיב מרע כגון דאמר מהיום ולאחר מיתה לא 
אמר כלום והשני מוציא אי נמי כשהיה שכיב 
מרע נתנה דשתי מתנות הללו שוות כדאמרן 
לעיל איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב 

  .'מרע כו
ובפירוש רבינו חננאל מ"ט  ה"ג בהלכות גדולות

אמר אביי מתנת שכיב מרע אימת הויא לאחר 
האי שני דקאמר  -וכבר קדמו אחריך  מיתה

עליה הנותן אחריך לפלוני קדם לזה שנתנו לו 
הראשון דמשעה שהתחיל האי ראשון לטרוף 
קנה השני דאחריך עם גמר מיתה משמע 
דמשעה דאין הראשון צריך לנכסים הללו זיכהו 
הנותן לזה השני אחריו מיד אבל האי מקבל 

ה מתנה מראשון לא קנה עד לאחר גמר מית
דסתם אדם הנותן ממונו לאחר מיתתו אין 
רוצה להוציא ממונו מכחו עד שתגמר מיתתו 
אבל לעיל דנותן סליק נפשיה מהני נכסים שהרי 
נתנו לראשון חפץ הוא שיזכה השני עם גמר 

  .מיתתו של ראשון
דמתנת שכיב מרע לאחר  - ומי אמר אביי הכי

  .גמר מיתה
אלמא בהדי הדדי קנו  -  עם גמר מיתה

  .אשמועינן אתא דחולקין בשוהול

  .דעם גמר מיתה -  מההיא
דמההיא דלאחר מיתה הדר ביה דהא  - לא ס"ד

ודאי סתם שכיב מרע הנותן לאחרים ממון שלו 
אין בדעתו להוציאו מרשותו עד לאחר גמר 
מיתתו דאשכחן נמי כה"ג גבי אשתו כשהוא 
מגרשה ומתירה לאחרים דלא גמר להוציאה 

  .יתתומכחו עד לאחר גמר מ
כלומר אם אמות  -  דתנן הרי זה גיטך אם מתי

  .אז יהא גט
לאחר גמר חולי דהיינו  - זה גיטך מחולי זה

  .לאחר מיתה
דלא גמר  - זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום

לגרשה עד לאחר מיתה ואין גט לאחר מיתה 
ודלא כר' יוסי מוקמינן לה בגיטין בפ' מי 

מר זמנו שאחזו קורדייקוס דאי כרבי יוסי הא
של שטר מוכיח עליו וכמאן דאמר לה מהיום 
ולאחר מיתה דמי דקתני התם חולצת ולא 
מתייבמת וגבי אם מתי נמי דמי כמאן דאמר 
מהיום אם מתי דקתני התם הרי זה גט מיהו 
שמעינן מינה דלאחר מיתה קמגרש לה וה"ה 
למתנתו דאי עם גמר מיתה א"כ הוי גט ואמאי 

  .קתני לא אמר כלום
כלומר ורבן שמעון קאמר  - בהן עבדים כו'היו 

דמה שמכר ראשון הכל הוי מכור ואפי' עבדים 
והוציאם לחירות וקפריך פשיטא דכיון דאקני 

  .גוף לראשון מצי למעבד ביה כל מה דבעי
דהמשחרר עבדו עובר בעשה  -למיעבד איסורא 

  .)דלעולם בהם תעבודו (ויקרא כה
נגמר ובפרק  - תכריכי המת אסורין בהנאה

  .הדין (סנהדרין דף מז:) נפקא לן מקראי
 -לשוינהו איסור הנאה לא יהבינהו ניהליה 

אלא ע"מ ליהנות בהן בני אדם דניחא ליה 
לאיניש דליהנו אינשי מממוניה ולא ילך 

  .לאיבוד
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ַרׁש  ר ַנְחָמן ַרבּדָ א ַרב ּבַ   : ִחְסּדָ

ָנה ְוַאֲחֶריָך ִלְפלֹוִניֶאְתרֹוג ֶזה ָנתּון ְלָך ּבְ "   , "ַמּתָ
ְמִליֵאל.  -ִראׁשֹון ְוָיָצא ּבֹו ְנָטלֹו  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   ּבָ

  
ר ַנְחָמן ַרבַמְתִקיף ָלּה    : ִיְצָחק ּבַ

ְמִליֵאל ָהָתם,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ְוַרּבָ ִליִגי ַרּבִ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ
א   , ֶאּלָ

ֵמי',  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ּכְ ָמר ָסַבר: 'ִקְנַין ּפֵ   ּדְ
ֵמי'.  ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ ירֹות ָלאו ּכְ   ּוָמר ָסַבר: 'ִקְנַין ּפֵ

א, ָהָכא:    ֶאּלָ
יּה    קלז,ב ק ָלא ָנֵפיק ּבֵ    !ָהֵביּה ִניֲהֵליּה ְלַמאי יְ  -ִאי ֵמיּפַ

  
א,    ֶאּלָ
ק  י ָעְלָמא ָלא -ֵמיּפַ כּוּלֵ יּה,  ּדְ ָנֵפיק ּבֵ ִליִגי ּדְ   ּפְ

ְמִליֵאל.  -ְמָכָרּה אֹו ֲאָכָלּה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ְוַרּבָ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ   ּבָ
   

  רשב"ם
כל  - אתרוג זה נתון לך במתנה

  .ימיך

  .אחר מיתתו - ואחריך
לצאת בו וגם לאכלו  - לפלוני

צה דהא לא קאמר אם יר
  .ואחריו לפלוני

כלומר  - נטלו ראשון ויצא בו

  .נטלו לצאת בו ובירך עליו
דלרבי לא  - באנו למחלוקת כו'

יצא ראשון דהא לית ליה בגויה 
אלא קנין פירות שהרי אינו יכול 
למכרו ולא קרינא ביה לכם 
ולר"ש ראשון יצא דהא אי בעי 
הוה אכיל ליה או מזבין ליה 

אמר מה דהא אחריך ק

  .שישתייר אחריך
רבי ור"ש  - עד כאן לא פליגי

בפירות דראשון דודאי פירות 
אית ליה אלא בהכי פליגי דר"ש 
סבר קנין פירות שיש לו לראשון 
כקנין הגוף דמי אפי' לר"ל 
דאחריך שאני ורבי סבר לאו 
כקנין הגוף דמי ואם מכר את 
הגוף לא עשה ולא כלום אבל 

יה בפירות הכל מודים דאית ל
הלכך גבי אתרוג נמי יציאת ידי 
חובתו ליטלו היינו פירותיו 

  .דאפילו לרבי יצא
. ראשון דאי מיפק לא נפיק

לרבי למאי יהביה ניהליה שהרי 
אין בו פירות אחרות והגוף אינו 
יכול למכור ולאכול ולא ניתן 
לראשון אלא לקיים בו מצות 
נטילה ולכם קרינן ביה דאין 

וי לזה לשני כח בו כל זמן שרא
הראשון לצאת בו דהא אחריך 
קאמר ולא דמי לאתרוג 
השותפין שאין יוצא בו כדלקמן 
דהתם כולהו מיהא הוו שותפין 
ביחד אבל הכא אינו משועבד 

 לשני כלל כל ימי חיי הראשון:
. דלרבי צריך מכרה או שאכלה

לשלם דמי אתרוג לשני ולרבן 
שמעון אין לשני אלא מה ששייר 

אתא דכי  ראשון ולאשמועינן
היכי דפליגי בקרקעות פליגי 
באתרוג דלרבי יורד הראשון 
ומוכרו לצאת בו דלפירי יהביה 
ניהליה והיינו פירותיו ולרבן 
שמעון אין לו לכתחלה אלא 
אכילת פירות דהיינו לצאת בו 
ואם מכר מכור ומשום דסד''א 
מכור דאפי' רבי מודה דלגופו 
יהביה לראשון דהא ליכא פירות 

לן דליטלו ולצאת בו קא משמע 
היינו פירות שנתן לראשון והגוף 

 נתן לשני:
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הָאַמר  ר ַרּבָ   : הּוָנא ַרב ּבַ

ִית,  ְתפּוַסת ַהּבַ נּו ֶאְתרֹוג ּבִ ּקָ   ָהַאִחין ׁשֶ
  ְנָטלֹו ֶאָחד ֵמֶהן ְוָיָצא ּבֹו, 

  ָיָצא,  -ל ְלאֹוְכלֹו ִאם ָיכוֹ 
  לֹא ָיָצא,  -ְוִאם ָלאו 

א ֶאְתרֹוג ְלָכל ַחד ְוַחד,  ִאיּכָ   ְוַדְוָקא ּדְ
ִריׁש אֹו ִרּמֹון לֹא.    ֲאָבל ּפָ

  
  

  רשב"ם
. ירשו מאביהן או שקנו אתרוג

לקחו במעות ירושת אביהן 
בתפוסת הבית כל זמן שלא 
חלקו ונטלו אחד מן האחין בלא 
דעת חבירו ויצא בו רואין אם 
אין האחין מקפידין זה על זה 
ויכול לאכלו בלא רשותם כגון 

וגים הרבה בתפוסת שיש אתר
הבית או שימצאו הרבה 
אתרוגים בעיר או שכבר יצאו 

   ואין צריכין לו עוד:
. דקרינא ביה לכם שהרי יצא

   כולו שלו הוא:
. דכתיב (ויקרא ואם לאו לא יצא

כג) ולקחתם לכם משלכם שיהא 
כולו שלו ולא שמקצתו שלו 
דאע''ג דדרשינן בשחיטת חולין 

ו.) בפ' ראשית הגז (דף קלה: קל
בגדיכם עריסותיכם 
תרומותיכם לרבות טלית של 
שותפין ועיסת השותפין 
ותבואת השותפין שחייבין 
בציצית ובחלה ובתרומה ה''ה 
נמי אי הוה כתיב הכא פרי עץ 
הדרכם אפי' של שותפות אבל 
כיון דכתיב לכם צריך שיהא 
כולו שלו והאי דלא כתיב 
ולקחת לך היינו למדרש מיניה 

אחד ואחד  שתהא לקיחה לכל
כדדרשינן במס' סוכה (דף מא:) 
ובתורת כהנים ומנהג שלנו 
שנהגו לברך כל הקהל באתרוג 
אחד דעתנו מסכמת לתת כל 
אחד במתנה את חלקו לחבירו 
כדאמרינן גבי רבן גמליאל ור' 
יהושע במסכת סוכה (שם) 
ואע''ג דלא פריש כמאן דפריש 
דמי דלא גרע ממתנה ע''מ 

ת כל להחזיר דלהכי מיהא דע
הקהל שוה שינתן לכל אחד עד 
שיברך עליו ואח''כ יחזיר והני 
מילי ביו''ט ראשון אבל ביו''ט 
שני אמרי' מתוך שיוצא בשאול 
יוצא בגזול ומה שכתוב בספרים 
ודוקא אתרוג אבל פריש ורמון 
לא אריכות פירוש של שוטים 
הוא ואינו מן הגמרא כן נראה 

 בעיני וכשר:
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  : ָרָבאָאַמר 

ָנה ַעל " ַמתָּ ֲחִזיֵרהּו ִליֶאְתרֹוג ֶזה ָנתּון ְלָך ּבְ ּתַ   , "ְמָנת ׁשֶ
  ָיָצא,  -רֹו ְנָטלֹו ְוָיָצא ּבֹו, ֶהֱחִזי

   .לֹא ָיָצא -לֹא ֶהֱחִזירֹו 
  

ַמע ָלן:    ָקא ַמׁשְ
ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר' ָנה.  - 'ַמּתָ ָמּה ַמּתָ   ׁשְ

  
  

  רשב"ם
יגלאי מילתא . אהחזירו יצא

למפרע דהויא מתנה מעיקרא 
שהרי קיים עתה תנאי שהמתנה 

   היתה תלויה בתנאי ונתקיים:
. אלא מכרו או אכלו ואם לאו

לא יצא דאיגלאי מילתא דלא 
הויא מתנה ואע''ג דלגבי גיטין 
קי''ל כר''מ דבעי תנאי כפול 
כדאמר בפרק מי שאחזו (גיטין 
דף עה:) אתקין שמואל בגיטא 

רע כו' הני מילי לענין דשכיב מ
גיטין וקדושין הוא דבעינן תנאי 
כפול לכתחלה לרווחא דמילתא 
דילפינן מתנאי בני גד ובני 
ראובן מיהא לגבי דיני ממונות 
לא בעינן תנאי כפול אלא גלויי 
דעתא בעלמא וכיון דאמר ע''מ 
שתחזירהו לי ואע''ג דלא כפליה 
למימר ואם לא תחזירהו לא 

לא הוי מתנה תהא מתנה אפ''ה 
אא''כ נתקיים התנאי דהא 
אפילו היכא דלא פירש כלום 
ואיכא למיתלי באומדן דעתא 
אזלינן בתר אומדן דעתא 
בפירקין לעיל גבי דינים הרבה 
כגון הכותב נכסיו לאשתו (דף 
קלא:) ולקמן בפרק מי שמת 
(דף קמח:) גבי שכיב מרע שכתב 
כל נכסיו לאחרים וגבי מי 

נכסיו ששמע שמת בנו וכתב 
לאחרים ואח''כ בא בנו דאמר 
בפרק מי שמת (לקמן דף קמו:) 

 דלא הויא מתנה:
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ַאְרָעא ּדְ  יְקָלא ּבְ ֲהָוה ָלּה ּדִ ָתא ּדַ יָבי ַרבַהִהיא ִאיּתְ ר ּבֵ ֵיי ּבַ   . ַאּבַ

ֲהַות ָאְזָלא ְלִמיְגְזֵריּה, ֲה  ל ֵאיַמת ּדַ ָוּה ּכָ    ,ָוה ָקֵפיד ִעיּלָ
יו,  ֵני ַחּיָ ל ׁשְ   ַאְקִניֵתיּה ִניֲהֵליּה ּכָ

   .ֵייּה ִניֲהֵליּה ִלְבנֹו ָקָטןֲאַזל ִאיהּו ַאְקנְ 
  

ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ
י מּוְלָיאָתא?!  ָאתּו ִמּמּוָלֵאי, ָאְמִריתּו ִמיּלֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ְמ  ן ׁשִ א ְלַאֵחר, ֲאִפיּלּו ַרּבָ ְמִליֵאל לֹא ָקָאַמר ֶאּלָ ן ּגַ   עֹון ּבֶ
  לֹא.  -ֲאָבל ְלַעְצמֹו 

   

  רשב"ם
. אקניתיה ניהליה כל ימי חייו

דרב ביבי ואחריו יחזור לה 
   וליורשיה:

. כרבן שמעון אקנייה לבנו קטן
דאמר אין לשני אלא מה ששייר 
ראשון ואע''ג דרבן שמעון 
לכתחלה אסר הני מילי כשאמר 

תן אחריך לפלוני דבעינן לו נו
שישתייר לאותו פלוני אחריו 
קצת אבל הך איתתא כיון 
דיהבה ליה לגמרי כל ימי חייו 
ולא פירשה לו לתת אחריו 
לאדם אחר אלא לעצמו לקורת 
רוחו של רב ביבי נתכוונה ואפי' 
ליתנו לכתחלה לכל מי שירצה 
והאי דאקני לבנו קטן היינו כדי 

נות שלא תוכל האשה לחזור ולק
ממנו א''נ לפי שסמוך על שלחנו 
ויאכל רב ביבי הפירות תחת 
מזונות בנו ונראה בעיני דלא 
גרס לבנו קטן אלא לבנו גרידא 
וכן כתב בפירושי ר''ח ואגב 
שיטפא דכתב הכי בגמרא בשאר 

   מקומות כתבו נמי אף בכאן:
. כדאמר בר''ה (דף יח. ממולאי

ע''ש) רבא ואביי מדבית עלי 
מקומץ נקראו  קאתו ועל שם

בני עלי ממולאי כדאמר 
בבראשית רבה בתחלת פרשה 
נ''ט ואברהם זקן עטרת תפארת 
שיבה וגו' ר''מ אזל לממלא ראה 
אותם שחורי ראש אמר להם 
שמא ממשפחת עלי אתם דכתיב 
ביה וכל מרבית ביתך ימותו 
אנשים אמרו רבי התפלל עלינו 
אמר להם לכו וטיפלו לצדקה 

ו' וה''נ ואתם זוכין לזקנה כ
אמר בר''ה (שם) אם יתכפר עון 
בית עלי בזבח ומנחה בזבח 
ומנחה הוא דאין מתכפר אבל 

   מתכפר בתורה ובגמ''ח:
. דברים אמריתו מילי מוליאתא

כרותים שאין בהם ממש לשון 
ימל קצירו (איוב יח) א''נ כגון 
מוליא במוליא בחזקת הבתים 
(לעיל דף נד.) גבשושיות כלומר 

ומין ועל שם דברים בעלי מ
מקומם מגדפם כדכתיב בתי 
אכזיב לאכזב ועקרון תעקר 

   (מיכה א):
. דמה אפי' רבן שמעון לא קאמר

שמכר ראשון הוי מכור אלא 
כשאמר נכסי לך ואחריך לאחר 
אבל כשאמר ואחריך לעצמי כי 
הך איתתא דלא אקניתיה לך 
אלא לימי חייך ורוצה היא 
שאחריך יחזור לה אפילו רשב''ג 

דלא אקנייה לך אלא מודה 
פירות ומאי דאקנית לברך לא 
אהני מידי אלא לפירות כל ימי 

 חייך:
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  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ָנה" ַמּתָ ֲחִזיֵרהּו ִלי ׁשֹור ֶזה ָנתּון ְלָך ּבְ ּתַ   , "ַעל ְמָנת ׁשֶ
יׁשֹו ְוֶהֱחִזירֹו  ׁש ּומּוְחָזר -ִהְקּדִ    .ֲהֵרי ֶזה מּוְקּדָ

  
  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבאֵליּה  ָאַמר

ֵריּה?!    ַמאי ַאַהּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ּוַמאי ַחְסֵריּה? 

  
א ָאַמר  י ַרבֶאּלָ   : ַאׁשִ

ֲחִזיֵרהוּ "ָחֵזיַנן ִאי ָאַמר ֵליּה:  תַּ   ָהא ַאֲהְדֵריּה,  -" ַעל ְמָנת ׁשֶ
ֲחִזיֵרהּו ִלי"ִאי ָאַמר ֵליּה:  ּתַ ֲחֵזי לֵ ִמיּדֵ  - "ַעל ְמָנת ׁשֶ    !יּה ָקָאַמר ֵליּה י ּדַ

  
  
  

  רשב"ם
אמר רבא אמר רב נחמן שור זה 

. נראה בעיני דמקמי הא כו'
עובדא דרב ביבי גרס לה דדמיא 
להך דאמר רבא אתרוג זה נתון 
לך במתנה ע''מ שתחזירהו לי 
שור זה נתון לך במתנה עד זמן 

   ות בו מלאכתך:פלוני לעש
. אחר על מנת שתחזירהו לי

   הזמן:
. כלומר הרי זה מוקדש ומוחזר

הרי זה מוקדש שהרי מוחזר 
הוא ונתקיים התנאי דאיגלאי 
מילתא דהויא מתנה למפרע 
ונראה בעיני דאם מת בתוך 
הזמן דפטור מלשלם דלא הוה 
שואל להתחייב באונסין ואף לא 
שומר להתחייב בגניבה ואבידה 

בל מתנה הוא ולא אלא מק
   נתחייב אלא בפשיעה:

. ע''מ שתחזירהו מאי אהדריה
לי קאמר ליה שיהא חזרתו 
לעצמו אבל כיון שהקדישו אין 

 זו כי אם חזרה להקדש:
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מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ

  ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ְלַאֵחר, 
ה: ְוָאַמ  ֶהן"ר ַהּלָ י ּבָ    -" ִאי ֶאְפׁשִ

  ָקָנה, 
  ַוֲאִפיּלּו עֹוֵמד ְוצֹוֵוַח. 

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

  לֹא ָקָנה. 
  

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ   : ֶמלֶמ  ּבַ
ִליִגי:     ְולֹא ּפְ

אן    קלח,א ָרא,  -ּכָ צֹוֵוַח ֵמִעיּקָ   ּבְ
אן  ָרא ּוְלַבּסֹוף צֹוֵוַח.  -ּכָ ׁשֹוֵתק ֵמִעיּקָ   ּבְ

  
  

ר ַנְחָמן ַרבָאַמר    : ִיְצָחק ּבַ
ַתק ּוְלַבּסֹוף ָצַווח,  ה לֹו ַעל ְיֵדי ַאֵחר, ְוׁשָ   ִזיּכָ

ן גַּ  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ אנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַרּבָ ַנן, ּבָ   ְמִליֵאל ְוַרּבָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֶהן ְוָהיוּ  ְלַאֵחר ְנָכָסיו "ַהּכֹוֵתב   , ֲעָבִדים ּבָ
ה ְוָאַמר י ִאי" :ַהּלָ ֶהן ֶאְפׁשִ    ",ּבָ

ן ָהָיה ִאם ִני ַרּבָ ְתרּוָמה אֹוְכִלין ֵאּלוּ  ֲהֵרי - ֵהןּכֹ ׁשֵ   , ּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

יָון ָא  ּכֵ ה ַמרׁשֶ י ִאי" :ַהּלָ ֶהן ֶאְפׁשִ ָבר - "ּבָ ֶהן ָזכוּ  ּכְ ין" ּבָ   .יֹוְרׁשִ

א ֲאִפיּלּו עֹוֵמד ְוצֹוֵוַח?!  א ַקּמָ ּנָ ּה: ְוּתַ   ְוָהֵויַנן ּבָ

  
יָמא  ָרָבאָאַמר  יְוִאיּתֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

רֹו  צֹוֵוַח ֵמִעיּקָ לֹא ָקֵני.  -ּבְ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ
ַת  ָקֵני.  -ק ּוְלַבּסֹוף ָצַווח ׁשָ ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ   ּדְ

ִליִגי  י ּפְ ַתק, ּוְלַבּסֹוף ָצַווח,  -ּכִ ה לֹו ַעל ְיֵדי ַאֵחר ְוׁשָ יּכָ ּזִ   ׁשֶ
יּה.  ָקא ָהַדר ּבֵ ָקא ָצַווח ִמֲהַדר הּוא ּדְ ֵתיק ָקֵניְנהּו, ְוַהאי ּדְ ׁשָ א ָסַבר: ִמּדְ א ַקּמָ ּנָ ּתַ   ּדְ

תֹו, וְ  ִחּלָ ְמִליֵאל ָסַבר: הֹוִכיַח סֹופֹו ַעל ּתְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
י לֹא ְמטּו ְלָיִדי  ָסַבר: ּכִ א, ּדְ ּתָ לֹא ָצַווח ַעד ָהׁשְ   ַמאי ֶאְצַווח?   -ְוַהאי ּדְ

  
  
  

  רשב"ם
. ולא ה''ג הכותב נכסיו לאחר

   גרס כל:
. איני קנה ואפי' עומד וצווח

חפץ במתנה זו וטעמא מפרש 
  לקמיה:

לה . מתחכאן בצווח מעיקרא
כשמסר לו זה את השטר התחיל 
צווח הלכך לא קנה שאין מזכין 
לו לאדם בעל כרחו דחוב הוא לו 
דכתיב (משלי טו) שונא מתנות 
יחיה וכדאמרינן [באלו טריפות] 
(חולין ד' מד:) והנותן עצמו לא 
ג) תחזיר לו שהרי סילק עצמו 
מהם אלא הפקר הם וכל 
המחזיק בהן זכה בהן 

תחלת כדאמרינן בכריתות ב
פרק המביא אשם תלוי (דף כד.) 
אמר ריש לקיש הנותן מתנה 
לחבירו ואחר הלה אי אפשי כל 
המחזיק בה זכה בה ואסקינן 

   התם כריש לקיש:
. קנה כאן בשתק ולבסוף צווח

כיון דקיבל השטר בשתיקה 
נתרצה לזכות במתנה ומאחר 
שזכה אין מועיל כלום להוציאה 
מרשותו מה שאמר אי אפשי 

ו עד שיתנה בלשון במתנה ז
   מתנה לאחרים או שיפקירם:

. בפניו והוא זיכה לו ע''י אחר
שתק כשמסרו את השטר או 
הקנו בקנין סודר לאחרים 
לצרכו וכשבאו למסור לו השטר 

   התחיל צווח:
. אם קנה אם באנו למחלוקת

   לאו:
. ומתוך כך והיו בהן עבדים

צווח שאינו רוצה לזון העבדים 
הרב לומר דאפי' למ''ד יכול 

לעבד עשה ואיני זנך אפ''ה לא 
   ניחא ליה לעשות כן:

   . מקבל מתנה:רבן שני
. מחמת השני אוכלין בתרומה

דודאי קנה וכתיב וכהן כי יקנה 
נפש קנין כספו הוא יאכל בו 

   (ויקרא כב):
. כלומר ראשון או יורשין יורשין

ולרבן שמעון לא סבירא ליה 
האי דריש לקיש דאמר 

ק המביא הנותן בכריתות בפר
מתנה לחבירו ואמר הלה אי 
אפשי בה כל המחזיק בה זכה 
בה דסבירא ליה לרבן שמעון 
דאדעתא דהכי יהיב ליה דאי 
לא בעי מקבל מתנה תיהדר ליה 
והכי מפרש בכריתות ומיהו 
הלכתא כריש לקיש ובהך 
פלוגתא נמי הלכתא כרבנן דהא 
דקי''ל הלכה כרשב''ג במשנתנו 

רייתא לא היינו משנה אבל ב
אלא הלכה כרבנן דמשנתינו 
מתני' משמע אבל היכא דאמרי' 
משנה היינו נמי ברייתא 
כדאמרי' בעלמא (גיטין דף סז.) 
משנת ר' אליעזר בן יעקב קב 
ונקי ומשו''ה קי''ל כותיה בין 

   במשנה בין בברייתא:
. שצווח על הוכיח סופו

השתיקה שבתחלה דלא נתרצה 
במתנה אלא להכי שתק דגנאי 
היא לצווח כל זמן שלא הגיע 

 מתנה לידו:
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ִכיב" ָאַמר ְמַרע ׁשְ    :ׁשֶ
נוּ "   , ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים   תְּ

לֹׁש וּ    , ִלְפלֹוִני ֵמאֹות ׁשְ
ע     -" ִלְפלֹוִני ֵמאֹות ְוַאְרּבַ

ל: אֹוְמִרין ֵאין ָטר ַהּקֹוֵדם ּכָ ְ ׁשּ    זֹוֶכה, ּבַ

   ,ְלִפיָכךְ 
ַטר ָיָצא ם ּגֹוֶבה - חֹוב ָעָליו ׁשְ   . ִמּכּוּלָ

נוּ " :ָאַמר ֲאָבל   , ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים תְּ
  , ִלְפלֹוִני ְוַאֲחָריו
    -" ִלְפלֹוִני ְוַאֲחָריו

ל אֹוְמִרין ָטר ַהּקֹוֵדם ּכָ ְ ׁשּ    ,זֹוֶכה ּבַ
  , ְלִפיָכךְ 

ַטר ָעָליו ָיָצא   , ָהַאֲחרֹון ִמן ּגֹוֶבה - חֹוב ׁשְ
ָפָניו ּגֹוֶבה - לוֹ  ֵאין ּלְ   , ִמׁשֶ
ְפֵני ּגֹוֶבה - לוֹ  ֵאין ּלִ ֶ    ָפָניו". ִמׁשּ

   
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִכיב" ָאַמר ְמַרע ׁשְ נ" :ׁשֶ ִני ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים וּ תְּ כֹור ּבְ ָראּוי ּבְ    -לֹו"  ּכָ
כֹוָרתוֹ  ֶאת נֹוֵטלוְ  נֹוְטָלן   . ּבְ

ְבכֹוָרתֹו"  ָאַמר: ִאם    –"ּבִ
  , ָהֶעְליֹוָנה ַעל ָידוֹ 

   נֹוְטָלן, ָרָצה
כֹוָרתוֹ  נֹוֵטל ָרָצה    .ּבְ

  

ִכיבוְ  ָאַמר: ְמַרע ׁשְ נוּ " ׁשֶ י ִלְפלֹוִנית זּוז ָמאַתִים תְּ תִּ ָראּוי ִאׁשְ    -ָלּה"  ּכָ
ן ָתּה  ֶאת ְונֹוֶטֶלת נֹוַטְלתָּ תּוּבָ    .ּכְ

ָתּה"  :ָאַמר ִאם ְכתּוּבָ    -"ּבִ
  , ָהֶעְליֹוָנה ַעל ָיָדּה   קלח,ב

ן ָרָצה    ,נֹוַטְלתָּ
ָתּה  נֹוֶטֶלת ָרָצה תּוּבָ   . ּכְ

  

ִכיב ָאַמר: " ְמַרע ּוׁשְ נוּ ׁשֶ ַעל ִלְפלֹוִני זּוז ָמאַתִים תְּ ָראּוי ֹוִביח ּבַ    -לֹו"  ּכָ
  , חֹובוֹ  ֶאת ְונֹוֵטל נֹוְטָלן

חֹובֹו"  :ָאַמר ְוִאם חֹובוֹ  נֹוְטָלן -"ּבְ    .ּבְ

ָאַמר: ּום ּדְ ָראּוי" ִמׁשּ   ?! חֹובֹו" ֶאת ְונֹוֵטל נֹוְטָלן לוֹ  ּכָ
ָראּוי"ְוִדְלָמא  חֹובֹו" ָקָאַמר! לוֹ  ּכָ    ּבְ

  

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר 
י ֲעִקיָבא ִהיא, : ָה הּוָנאָאַמר ִלי  י ַרּבִ   א ַמּנִ

ָנא ְיֵתיָרא,  ָ ָדֵייק ִליׁשּ   ּדְ
ְתַנן:    ּדִ

   ַהּבֹור ֶאת "לֹא
   ַהּדּות, ֶאת ְולֹא
י ַעל ַאף ַתב ּפִ ּכָ    ,"ְורּוָמא עּוְמָקא" :לוֹ  ׁשֶ

ח ְוָצִריךְ  ֶרךְ  לוֹ  ִליּקַ    ,ּדֶ
ְבֵרי י ֲעִקיָבא ּדִ   . ַרּבִ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ח ךְ ָצִרי ֵאין ֶרךְ  לוֹ  ִליּקַ    .ּדֶ

י ֲעִקיָבא ּומֹוֶדה    :ַרּבִ
ְזַמן ָאַמר ּבִ ֵאינוֹ  -  "ֵמֵאּלוּ  חּוץ" לוֹ  ׁשֶ ח ָצִריךְ  ׁשֶ ֶרךְ  לוֹ  ִליּקַ   . (בבא בתרא סד.) "ּדֶ

ָתא ָקָאֵתי,  לֹא ָצִריְך ְוָקָאַמר ְלַטפּוֵיי ִמּלְ יָון ּדְ   ַאְלָמא: ּכֵ

לֹא ָצִריְך, יָון ּדְ ָתא ָקא ָאֵתי.  ָהָכא ַנִמי, ּכֵ   ְוָקָאַמר ְלַטפּוֵיי ִמּלְ
  
  

  רשב"ם
. להכי נקט שכיב מרע תנו רבנן שכיב מרע כו'

דבדידיה איכא לאיפלוגי בין היכא דאמר אחריו 
לפלוני להיכא דלא אמר משום דראוי לחלק כל 
נכסיו בדבור פיו לזה כך ולזה כך אבל בריא 
רגיל ליתן לכל אחד בפני עצמו והדבר ידוע למי 

   תחלה ולמי לבסוף:מקנה 
. וכגון דלא שייר שאמר תנו מאתים זוז כו'

אחריהן כלום דאי שייר מידי שלא חלק להם 
אע''ג דמית לא קנו אא''כ הקנה להם בקנין 
סודר כדפסקינן לקמן במי שמת (דף קנא:) 
   מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין ואע''ג דמית:

. קודם שקבלו המעות אי אם יצא עליו שט''ח
כגון דהני מאתים זוז ושלש מאות זוז שדות  נמי

ששוות כך וכך דמים הלכך אפי' לאחר שגבו 
גובה בעל חוב מהן דמקבל מתנת שכיב מרע 
כיורש שויוה רבנן לקמן במי שמת ומקרקעי 

   דיתמי משתעבדי לבעל חוב:
. שהרי לכולם נתכוין ליתן ביחד גובה מכולן

ד אלא שאין אדם יכול להוציא שני דברים כאח
וכגון שלא שתק בינתים דהיינו נמלך לקמן במי 
שמת הלכך גובה מכולן מן המעט ימעיט ומן 
הרב ירבה כגון אם בא בעל חוב לטרוף תשע 
דינרין גובה מן המאתים ב' דינר ומן השלש 
מאות שלש דינר ומן הד' מאות ארבע דינר והא 
דנקט האי סידרא רבותא הוא דנקט ומשום 

ו ואחריו דאחרון סיפא דהיכא דאמר אחרי
אחרון נפסד ואע''פ שאוהבו השכיב מרע יותר 

   ליתן לו מתנה מרובה:
   . כדי החוב גובה המותר משלפניו:אין לו

. אמרי' לקמן דהאי לפלוני בכורי כראוי לו
כראוי לו לישנא יתירא הוא ליפוי כח שנתן לו 
הני מאתים זוז לבד בכורתו הלכך נוטלן וגם את 

אמר כראוי לו היה נוטלן  בכורתו ואי לא הוה
בבכורתו רצה בכורתו נוטל רצה מאתים זוז 
נוטל דידו על העליונה כדאמרי' נמי לקמן גבי 

   היכא דאמר בבכורתו בהדיא:
. אם היא יותר ממאתים רצה בכורתו נוטל

שהרי אינו יכול לגרוע מבכורתו אפי' לרבי יוחנן 
בן ברוקה כדנפקא לן בפרקין לעיל מלא יוכל 

   לבכר:
. אם בכורתו פחות ממאתים רצה מאתים נוטל

זוז וה''ה אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני 
סתמא ולא אמר בבכורתו דידו על העליונה 
כדפרכינן לקמן ודלמא כראוי לו בחובו קאמר 
ומשנינן רבי עקיבא היא דדייק לישנא יתירא 
אם לא אמר כראוי לו הוה אמרינן דבחובו או 

ל מאתים והא דנקט הכא בבכורתו קאמר דיטו
בבכורתו אתא לאשמועינן דאף על גב דפריש 
בהדיא בבכורתו אפ''ה יטול כל בכורתו אם היא 

 יותר ממאתים זוז דידו על העליונה:
   . וכגון שלא מחלה לו בכך:ידה על העליונה

   . שבבית:לא את הבור
. שבבית אינן מכורין בכלל בית ולא את הדות

א ורומא של בית דאף על פי שכתב לו עומק
דתשמיש הן בפני עצמן ולא אהני עומקא ורומא 
אלא למקני עומקא ורומא כדאמרן בפרק 
המוכר את הבית דמסתמא לא קני איניש 

   עומקא ורומא:
. לבורו ולדותו ששייר וצריך למוכר ליקח לו דרך

לעצמו דמוכר בעין יפה מוכר ולא שייר לעצמו 
   דרך:

הוה צריך . דהא חוץ מאלו לא שאין צריך
למימר למעוטי בור ודות דהא מסתמא לא קני 
להו לוקח אלא לטפויי לו שיור דרך לבור ודות 
עצמו נתכוין ומיהו רבנן נמי מודו דכל לישנא 
יתירא לטפויי אתי היכא דאיכא מידי לטפויי כי 
הכא בהך ברייתא והא דאמרן הא מני רבי 
עקיבא היא לאו דוקא דהוא הדין לרבנן אלא 

אשכחן ברבי עקיבא בהדיא דדריש משום ד
  לישנא יתירא מוקי לה כר' עקיבא:
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ִכיב ָאַמר ְמַרע "ׁשְ לֹוִני ֵאֶצל ִלי ֵיׁש  ָמֶנה" :ׁשֶ    ,"ּפְ
י ַעל ַאף ּכֹוְתִבין ָהֵעִדים ֵאין ּפִ יִרין ׁשֶ    ,ַמּכִ
הּוא, ְלִפיָכךְ  ׁשֶ    ,ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  ּגֹוֶבה ּכְ

ְבֵרי    .י ֵמִאירַרּבִ  ּדִ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

א ֵאין ן ִאם ּכֹוְתִבין ֶאּלָ יִרין,  ּכֵ   ַמּכִ
הּוא ,ְלִפיָכךְ  ׁשֶ   ."ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  ֵאין ּגֹוֶבה ּכְ

  
  : ַנְחָמן ַרבָאַמר 

  : הּוָנאָאַמר ִלי 
ָנא:    ּתָ

י ֵמִאיר"   , ּכֹוְתִבין ֵאין: אֹוֵמר ַרּבִ
  . ֹוְתִביןכּ : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

י ְוַאף א ָאַמר לֹא ֵמִאיר ַרּבִ ּום ֶאּלָ ית ִמׁשּ ין ּבֵ    טֹוִעין". ּדִ
  

יִמי ַרבָאַמר  ָעא ּדִ ַהְרּדְ   : ִמּנְ
ין טֹוִעין.  ין ְלֵבית ּדִ ׁשִ   ִהְלְכָתא: ֵאין חֹוׁשְ

  
ָרָבא?  ָנא ִמּדְ   ּוַמאי ׁשְ

ָאַמר    : ָרָבאּדְ
יִרין ן ַמּכִ א ִאם ּכֵ    ,ֵאין חֹוְלִצין, ֶאּלָ

יִרין ן ַמּכִ א ִאם ּכֵ    ,ְוֵאין ְמָמֲאִנין, ֶאלָּ
ט ֲחִליָצה ְוֵגט ֵמיאּון, ְוַא  יִרין. ְלִפיָכְך ּכֹוְתִבין ּגֵ ֵאין ַמּכִ י ׁשֶ   ף ַעל ּפִ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
ח ּום ּדְ ין טֹוִעיןָלאו ִמׁשּ ין ְלֵבית ּדִ ׁשִ    !ֹוׁשְ

  
  לֹא, 

יָנא  ית ּדִ ַתר ּבֵ ין ּבָ ית ּדִ ְייִק  -ּבֵ   י ָלא ּדָ
ַתר ֵעִדים  יָנא ּבָ ית ּדִ ְייִקי. -ּבֵ   ּדָ

   

  רשב"ם
. מה ששומעין זכרון עדות שהיתה העדים כותבין

בפנינו שאמר פלוני שכיב מרע שפלוני חייב לו מנה 
   ומה ששמענו כתבנו וחתמנו:

. את הלוה או אם נתחייב לו אע''פ שאין מכירין
   כלום אם לאו:

רשות לעדים לכתוב מה  . שנתנו חכמיםלפיכך
ששמעו אף על פי שאין יודעין אם אמת אם שקר 
צריכין היתומים להביא ראיה לגבות מאותו פלוני 
דעדים הללו מה ששמעו מפי השכיב מרע כתבו 

   והם לא ידעו אם ממש בדבריו אם לאו:
. דחיישינן לבית וחכמים אומרים אין כותבין וכו'

ו סבורים דין טועין שיראו שכתבו העדים ויה
שהעדים לא כתבו צוואת שכיב מרע עד שחקרו 
תחלה היטב וידעו שדבריו אמת כדאמר ריש לקיש 
בכתובות (דף יט.) אין העדים חותמין על השטר 
אא''כ נעשה בגדול ואמר נמי עדים החתומים על 
השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב''ד הלכך אין 

   כותבין אלא אם כן מכירים שדבריו אמת:
. שהרי לא כתבו אלא אם כן הכירו ו צריך כו'אינ

ואינו צריך להביא ראיה אחרת אלא שטר זה 
   יתקיים בחותמיו:

. מן הדין היה לו להודות לדברי ואף ר' מאיר
חכמים ולומר כותבין משום דאין פנאי לשכיב מרע 
לתבוע ללוה אלא דחייש רבי מאיר לבית דין טועין 

אם כן הכירו  שיהו סבורין שהעדים לא כתבו אלא
   ולא יצריכו ליורשין להביא ראיה:

. אלא כותבין הלכתא אין חוששין לבית דין טועין
   אע''פ שאין מכירין כרב נחמן אליבא דרבנן:

. ה''ג מאי שנא מדרבא דאמר רבא אין חולצין כו'
ול''ג דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא 
דאינהו חולצין וממאנין אע''פ שאין מכירין 

מרי בפרק מצות חליצה אבל רבא דידיה אמר קא
אין חולצין כו' ואי גרס להו הכי גרס ומאי שנא 
מדרבא דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא 
חולצין כו' ורבא דידיה אמ (. אין חולצין כו' 
ואדרבא קאי גמרא ופריך מ''ש האי דפסקינן 
הלכתא אין חוששין מדרבא דס''ל חוששין: אין 

כ מכירין. יבם ויבמה שבאו לפנינו חולצין אא''
לחלוץ ואין אנו יודעין שהוא יבמה אין נזקקין 
להם ב''ד לחלוץ כדמפרשי טעמא לקמן דחיישינן 
לב''ד טועין שאם תבא לינשא לב''ד אחר ע''י 
חליצת ב''ד ראשון שחלצו לה בלא הכרה יתירוה 
ב''ד שני לפי שיהו טועין לומר לא חלצו לה בית דין 

''כ הכירו שזה יבמה ולא ידעו הלכה זו ראשון אא
שחולצין אע''פ שאין מכירין הלכך תקנו דאין 
חולצין אא''כ מכירין וכה''ג איכא למימר נמי אין 
ממאנין אין בית דין נזקקין למיאון עד שיכירו 
שניהם מהאי טעמא גופיה: לפיכך. כיון שאין 
חולצין אלא אם כן מכירין כותבין עדים גט של 

יאון להתירה אע''פ שאין מכירין דהא חליצה ומ
ודאי ב''ד הכירו כשחלצו ומיאנו והלכך אם כתבו 
לה עדים ראינו שחלצה ומיאנה מפלוני אפילו לא 
כתבו בו ואשתמודעינהו ניסת בעדות זו: מאי 
טעמא. אין חולצין אלא אם כן מכירין לאו משום 
דחוששין לבית דין טועין כדפרישית שאם אתה 

בלא מכירין יטעו בית דין שני אומר חולצין 
להשיאה בלא בדיקה שיהו סבורין לא חלצו אלא 
אם כן הכירו שטועין בהלכה זו (וסבורין חולצין 
אע''פ שאין מכירין) ולעיל נמי ניחוש לבית דין 

   טועין ולימא אין כותבין כרבי מאיר:
. כלומר גבי ומשני בי דינא בתר בי דינא לא דייקי

כך תקנו אין חולצין אלא אם חליצה ומיאונין לפי
כן מכירין שאם אתה אומר חולצין אף על פי שאין 
מכירין התם ודאי חיישינן לב''ד טועין שיטעו ב''ד 
שני לומר כי יפה הכירו ב''ד ראשון כשחלצו דב''ד 
שני בתר ב''ד ראשון לא דייקי דכיון דחליצה 
ומיאונין בג' כדתנן בסנהדרין (דף ב.) קמו ב''ד 

   ושפיר עבוד חליצה ומיאונין:במילתא 
. כגון הכא גבי צוואת בי דינא בתר עדים דייקי

שכיב מרע לא יטעו ב''ד לומר לא כתבו עדים אלא 
אם כן הכירו אלא ידקדקו אחרי העדים אם הכירו 
בדבר אם לאו והלכתא אין חוששין לב''ד טועין 

 כדפסיק רב דימי:
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ָנה  ִמׁשְ

ְרֶצה ִמי ְלָכל ּוַמֲאִכיל ּתֹוֵלׁש  ָהָאב ּיִ   , ׁשֶ
יַח  ְוַמה ִהּנִ ֶ לּוׁש  ׁשּ ל הּוא ֲהֵרי - תָּ ין ׁשֶ    .יֹוְרׁשִ

   

ָמָרא   ּגְ

לּוׁש"   ִאין,  – "תָּ
ר     ?!לֹא –ְמחּוּבָ

ְנָיא:    קלט,א   ְוָהא ּתַ
ִמין ִרין ֶאת "ׁשָ    !ַלּלֹוֵקַח" ַהְמחּוּבָ

  

אָאַמר    : עּוּלָ
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

אן  ְבנֹו,  -ּכָ   ּבִ
אן  ַאֵחר.  -ּכָ   ּבְ

נֹו.  ל ָאָדם ְקרֹוָבה ֵאֶצל ּבְ   הֹוִאיל ְוַדְעּתֹו ׁשֶ
   

  רשב"ם
  מתני' 

. אהכותב האב תולש ומאכיל
כסיו לבנו לאחר מותו קאי נ

דאקני ליה גופא מהיום ופירי 
לאחר מיתה והלכך מאכיל האב 
בחייו פירות שתלש לכל מי 
שירצה אבל מה שהניח מחובר 
לקרקע בשעת מיתתו אע''פ 
שעומד לתלוש הרי הוא של בנו 
מקבל מתנה ודוקא בנו אבל 
הכותב נכסיו לאחר אפי' מה 
שהניח מחובר לקרקע בשעת 

י הן של יורשים מיתתו הר
שדעתו של אדם קרובה אצל בנו 

   יותר מאחר והכי מוכח בגמרא:
. ולא הרי הוא של יורשין

   למקבל מתנה לבדו:
  

  גמ' 
. מה שהניח ומקשינן תלוש אין

תלוש הרי הן של יורשין אבל 
המחובר הרי הוא של מקבל 
מתנה דכגופה של קרקע דמי 

  ואקנייה ניהליה לאחר מיתה:
מין את ה''ג והתניא ש

. ובתוספתא המחוברין ללוקח
דכתובות היא שנויה מכר הבן 
ומת האב אם יש בנכסים 
מחוברים לקרקעות שמין לו 
ולעיל מינה קתני הכותב כל 
נכסיו לבנו צריך שיכתוב מהיום 
ולאחר מיתה ופירושה הכותב 
כל נכסיו מהיום ולאחר מיתה 
לבנו והלך אותו הבן ומכר 

חר הנכסים הללו בחיי אביו וא
זמן מת האב זכה הלוקח במה 
שמכר לו בגופה של קרקע ואם 
יש בנכסים פירות מחוברין לא 
זכה הלוקח אלא בגופה של 
קרקע אבל בפירות אע''ג 
דמחוברים הן ליורשין הן לפיכך 
שמין אותן ללוקח ונותן דמיהן 

   ליורשין:
. מתני' שכתב ומשני כאן בבנו

לבנו ולא מכרן לאחר בחיי האב 
אדם קרובה אצל בנו  דדעתו של

כדמפרש לקמיה דלדעת כן 
אקני ליה גופא לאחר מיתה עם 
פירות המחוברין דליזכי בהו 
איהו גופיה ולא לדעת כן שיזכה 
בהן הלוקח מבנו בחייו אי נמי 
הבן עצמו לא אקני ללוקח דהוא 
אחר אלא הגוף ולא הפירות 

   אע''ג דמחוברין:
. שמכרו הבן לאחר כאן באחר

''ה אם כתבו האב בחיי האב וה
לאחר מהיום ולאחר מיתה 

 שאין לו חלק במחוברין:
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יַח  ִנים ִהּנִ דֹוִלים ּבָ ים ּגְ    – ּוְקַטּנִ
דֹוִלים ֵאין ְר  ַהּגְ ים ְיֵדי ַעל ְנִסיןִמְתּפַ ַטּנִ   , ַהּקְ
ים ְולֹא ַטּנִ דֹוִלים ַעל ִנּזֹוִנין ַהּקְ   , ַהּגְ

א ֶוה חֹוְלִקין ֶאּלָ ׁשָ   , ּבְ
אוּ  דֹוִלים, ָנׂשְ אוּ  ַהּגְ ְ ים. ִיׂשּ ַטּנִ    ַהּקְ

ים ָאְמרוּ  ְוִאם ִאין ָאנוּ  ֲהֵרי: ְקַטּנִ ֶדֶרךְ  נֹוׂשְ אֶתם ּכְ ׂשָ ּנְ ם  ׁשֶ   , ָלֶהם ׁשֹוְמִעין ֵאין -ַאתֶּ
א ַתן ַמה ֶאּלָ ּנָ ֶ   .ָנַתן ֲאִביֶהם ָלֶהם ׁשּ

   

יַח  נֹות ִהּנִ דֹולֹות ּבָ    ּוְקַטּנֹות, ּגְ
דֹולֹות ֵאין ְרְנסֹות ַהּגְ ַטּנֹות ְיֵדי ַעל ִמְתּפַ   , ַהּקְ
ַטּנֹות ְולֹא דֹולֹות ַעל ִנּזֹונֹות ַהּקְ   , ַהּגְ

א ֶוה. חֹוְלקֹות ֶאּלָ ׁשָ    ּבְ
אוּ  דֹולֹות, ָנׂשְ אוּ יִ  ּגְ ְ   . ְקַטּנֹות ׂשּ

אֹות ָאנוּ  ֲהֵרי: ְקַטּנֹות ָאְמרוּ  ִאם ֶדֶרךְ  נֹוׂשְ אֶתם ּכְ ׂשָ ּנְ ם ׁשֶ   . ָלֶהן ׁשֹוְמִעין ֵאין - ַאתֶּ
ָבנֹות חֹוֶמר ֶזה ָבִנים: ּבְ נֹות ִמּבְ ַהּבָ ִנים, ַעל ִנּזֹונֹות ׁשֶ    ַהּבָ

נֹות. ַעל ִנּזֹונֹות ְוֵאין    ַהּבָ
   

ָמָרא   ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
יָתא  י ִמּבֵ ּסֵ ְלַבׁש ְוִאיּכַ דֹול ַאֵחי ּדִ ֲעַבד ֲעַבד.  -ַהאי ּגְ   ַמאי ּדַ

  
ַנן:    ְוָהא ֲאַנן ּתְ

דֹוִלים "ֵאין ְרְנִסין ַהּגְ ים" ַעל ִמְתּפַ ַטּנִ    !ַהּקְ

  
ָרָכא. ׁשְ   ַמְתִניִתין ּבִ

  
ָרָכא"   ?! "ׁשְ

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

לֹא ִניְנַוול,  ֵתיָמא: ִניָחא ְלהּו ּדְ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

   
  

  רשב"ם
  מתני' 

. הניח בנים גדולים וקטנים
   בדלא כתב נכסי' מיירי:

   . לבוש וכסות:מתפרנסין
. מזונות ממש ולפי נזונין

שפרנסת הגדולים מרובין 
מפרנסת הקטנים ומזון 
הקטנים וטפולן מרובה משל 

ר גדולים לכך הוצרך לומ
שהקטנים מעכבין על הגדולים 
מלהתפרנס והגדולים מעכבין 
על הקטנים מליזון מתפוסת 
הבית אלא חולקין בשוה 

   ויתפרנס ויזון כל אחד מחלקו:
. נשים ועשו צרכי נשאו גדולים

חופה מתפוסת הבית לאחר 
מיתת אביהן קודם חלוקה 
ישאו גם הקטנים כמו כן קודם 

   חלוקה:
יתת . לאחר מואם אמרו קטנים

אביהן הרי אנו נושאים עתה 
   כמו שנשאתם אתם בחיי אבינו:

אין שומעין להם אלא מה שנתן 
. בחייו נתן והכי להם אביהם

   מפרש לה בגמ':
   . ולא בנים:הניח בנות

. הכי גדולות וקטנות כו'
מיפרשא כולה כדפרשינן גבי 

   בנים:
. לאחר מיתת האב נשאו גדולות

   ישאו נמי קטנות:
. היכא דבנות בנותוזה חומר ב

יורשות מהיכא דבנים יורשין 
ואיכא נמי בנות בהדייהו 
שהבנות נזונות מן הבנים 
בנכסים מרובין כדתנן בריש 
פירקין דלקמן הבנים יירשו 
והבנות נזונות דהכי הוה תנאי 
כתובה בנן נוקבן דיהויין ליכי 

   מינאי אינון מתזנן מנכסי כו':
. הקטנות ואין נזונות מן הבנות

ן הגדולות דבמקום שהן מ
יורשות כל הנכסים ליכא תנאי 

   כתובה דמזון בנן נוקבן:
  

  גמ' 
. שנושא ונותן בנכסים גדול אחי

ואיכא הנאה ליתמי כי מיכסי 
מלבושים נאים כי היכי 

   דלישתמעו מיליה:
. ולא יטלו כנגדו מאי דעבד עבד

ומיהו לכתחלה אין לבזבז 
   בממון אחיו כל כך:

שאין להם  . אדם בטלבשרכא
 ריוח בדבר:
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אוּ  דֹוִלים "ָנׂשְ אוּ  ּגְ ְ ים ִיׂשּ ַטּנִ    ."ַהּקְ

  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
  ָהִכי ָקָאַמר: 

דֹוִלים ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן  אּו ּגְ ים ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן,  - ָנׂשְ אּו ְקַטּנִ ְ   ִיׂשּ
ַחיֵּ  דֹוִלים ּבְ אּו ּגְ   י ֲאִביֶהן, ֲאָבל ָנׂשְ

ם',  אֶתם ַאּתֶ ׂשָ ּנְ ֶדֶרְך ׁשֶ ִאין ּכְ ים ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן: 'ֲהֵרי ָאנּו נֹוׂשְ   ְוָאְמרּו ְקַטּנִ
  ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן, 

ַתן ָלֶהן ֲאִביֶהן ָנַתן. ּנָ ֶ א ַמה ׁשּ   ֶאּלָ
   

  

  רשב"ם
. דמתני' לפי מאי קאמר

משמעותה קשיא רישא לסיפא 
דקתני רישא נשאו גדולים ישאו 
קטנים והדר תני אם אמרו 
קטנים דמשמע לא ישאו 

 קטנים:
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        אאאא    קלט,קלט,קלט,קלט, . 99
יַח  נֹות "ִהּנִ דֹולֹות ּבָ   וכו'  ּוְקַטּנֹות" ּגְ

  

ַלח לֵ  ר ֲאבּוּה יּה ׁשָ נִ  ּבַ   , ָרָבאלְ  יָבאּגְ
ינּו:  ֵדנּו ַרּבֵ   ְיַלּמְ

את,  ֵ   ָלְווָתה ְוָאְכָלה ְוָעְמָדה ְוִנׂשּ
ַעל    'לֹוֵקַח' ָהֵוי?  –ּבַ

  'יֹוֵרׁש' ָהֵוי?  :אוֹ 
  
קֹוחֹות?  - "לֹוֵקַח ָהֵוי" ה ֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּלָ   ּוִמְלֶוה ַעל ּפֶ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ין?  - "יֹוֵרׁש ָהֵוי" ה ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ   ּוִמְלֶוה ַעל ּפֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵניָנא:    ּתָ
אוּ  דֹולֹות "ָנׂשְ אוּ  ּגְ ְ    ,"ְקַטּנֹות ִיׂשּ

ַעל דֹולֹות ַלּבַ אּו ּגְ ַעלַמאי ָלאו ָנׂשְ אּו ְקַטּנֹות ִמּבַ ְ   ., ִיׂשּ
  

  לֹא, 
ַעל. אּו ְקַטּנֹות ַלּבַ ְ ַעל ִיׂשּ דֹולֹות ַלּבַ אּו ּגְ    ָנׂשְ

  
  ִאיִני?! 

ֵני  יְוָהא ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
אוּ  דֹולֹות "ָנׂשְ ַעל ּגְ אוּ  ַלּבַ ְ ַעל" ְקַטּנֹות ִיׂשּ    !ִמּבַ

  
ְרָנָסה,  אֵני ּפַ ְלָמא ׁשָ   ּדִ

ִאית ָלּה ָקָלא.   ּדְ
  

א ַרבָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ּפַ
ַלח  ׁשָ יּה:  ָרִביןָלאו ַהְיינּו ּדְ ְרּתֵ ִאּגַ   ּבְ

ת ְוִה  ּמֵ יַח ַאְלָמָנה ּוַבת, ִמי ׁשֶ   ּנִ
ָכָסיו.    ַאְלָמָנתֹו ִנּזֹוֶנת ִמּנְ

ָכָסיו,  ת, ַאְלָמָנתֹו ִנּזֹוֶנת ִמּנְ את ַהּבַ ֵ   ִנׂשּ
ת:    ֵמָתה ַהּבַ

י ֲחִניָנא:  ְיהּוָדה ַרבָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ל ַרּבִ ן ֲאחֹותֹו ׁשֶ   ּבֶ
ה, ְוָאְמרּו:    ַעל ָיִדי ָהָיה ַמֲעׂשֶ

ָכָסיו. ַאְלָמָנתֹו ִנזּ    ֹוֶנת ִמּנְ
  

ָכָסיו,  ּום ָהִכי ַאְלָמָנתֹו ִנזֹּוֶנת ִמּנְ ָלָמא: יֹוֵרׁש ָהֵוי, ִמׁשּ ׁשְ   ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
: לֹוֵקַח ָהֵוי א ִאי ָאְמַרּתְ    ,ֶאּלָ

ָכָסיו אי ִנּזֹוֶנת ִמּנְ    !ַאּמַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַלח  ׁשְ   ֲאַנן לֹא ָיְדִעיַנן?! , ָרִביןִאי ָלאו ּדִ

ַנן: וְ    ָהא ּתְ
ֵאין ֵהן "ֵאּלוּ  ּיֹוֵבל חֹוְזִרין ׁשֶ   : ּבַ

כֹוָרה   קלט,ב ּתֹו" ֶאת ְוַהּיֹוֵרׁש ^ ,ַהּבְ   !(בכורות נב:) ִאׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ַלח ִמי ָיְדִעיַנן? ׁשָ א ּדְ תָּ    !ְוָהׁשְ

יָהָאַמר  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
א ִהְתִקינּו:  אּוׁשָ   ּבְ

ה ָ ְעָלּה ּוֵמָתה,  ָהִאׁשּ י ּבַ ַחּיֵ ְכָרה ִנְכֵסי ְמלֹוג, ּבְ ּמָ   ׁשֶ
קֹוחֹות!  ד ַהּלָ ַעל מֹוִציא ִמּיַ   ַהּבַ

  

  רשב"ם
. והכניסה כל נכסיה לבעלה כדרך ועמדה וניסת

   נשואה:
. מי שויוהו רבנן בנכסי אשתו בין בעל לוקח הוי

יה בין לאחר מיתה כדין לוקח או כדין יורש בחי
ונפקא מינה לכל דינין החלוקין בין מקח לירושה 

   כי הנך לקמן בשמעתין:
. חלקם המגיעם אלמא יורש ישאו קטנות מבעל

   הוי:
. מממון אביהן המונח ועומד ישאו קטנות לבעל

עדיין בתפוסת הבית כנגד אותו ממון שנטלה 
   הגדולה:

חייא נשאו גדולות לבעל ישאו  ומקשינן והתני ר'
. אלמא מיד הבעל מוציאים מכלל קטנות מבעל

שהכניסה לו כל הממון ואפי' חלק הקטנות ושמע 
מינה מדמוציאין מידו דיורש הוה דאי לוקח הוה 
מלוה על פה הוא ולא טריף ממשעבדי ומשני 
לעולם לוקח הוי מיהו מלוה בשטר היא האי 

אין דאית ליה פרנסת הקטנות דשאני פרנסת נשו
קלא וכמלוה בשטר דמיא הלכך טריפא 
ממשעבדי ומוציאין אפי' מיד הלקוחות דגרסינן 
בפ' מציאת האשה האחין ששיעבדו מוציאין אפי' 
מיד הלקוחות לפרנסה ואין מוציאין למזונות וכל 
שכן מן היורשין ולעולם אימא לך לוקח הוי 

   ולענין לוותה ואכלה ונישאת לא גבינן מבעל:
. דבעי למפשט מדרבי ר ליה רב פפא לרבאאמ

   חייא יורש הוי:
. ומהא איכא למפשט לאו היינו דשלח רבין כו'

   שפיר דיורש הוי:
. בתנאי כתובתה שכך כתב לה ואת אלמנתו נזונת

תהא יתבא בביתי ומיתזנא מנכסיי כל ימי מיגר 
   ארמלותיך:
. והכניסה הנכסים לבעלה אלמנתו ניסת הבת

   נזונת מנכסיו:
   . וירשה בעל:מתה הבת

   . אמורא הוא:אמר רב יהודה כו'
. דלעולם היא נזונת עד ואמרו אלמנתו נזונת

שתנשא או שתתבע כתובתה או שירצו היורשין 
   ליתן לה כתובתה כדאמרינן בכתובות:

. בעל בנכסי אשתו אפילו אי אמרת בשלמא
בחייה יורש הוי משום הכי קתני נישאת הבת 

כסיו דאע''ג דמזון האשה אלמנתו נזונת מנ
והבנות לא טרפא ממשעבדי דהיינו לקוחות 

   מיורשין מיהא גביא:
. והתנן אלא אי אמרת לוקח הוי אמאי נזונת

בהנזקין (גיטין ד' מח:) אין מוציאין למזון 
האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תקון 

   העולם:
   . בבכורות:והא תנן

   ן אלא ממכר:. לבעליהן שאין חוזרישאין חוזרין
. חלק בכורת הבכור כדמפרש התם הבכורה

  מתנה קרייה רחמנא לתת לו פי שנים:
. מפרש התם קסבר ירושת והיורש את אשתו

הבעל דאורייתא ואי לוקח הוי משעה שנשאת 
אפילו לאחר מיתה לא נפקא מכלל מקח וממכר 

   ותהדר ביובל:
. שגלתה סנהדרין לשם כדמפרש באושא התקינו

   לא.): בר''ה (ד'
. שאם האשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה

ימות בעלה יזכה בהן ואם תמות היא ויירשה 
בעל יפסידו. ונכסי מלוג הן נכסים שנפלו לה 
מבית אביה או שהכניסה קרקעות שלא נשומו 
בכתובתה ולא קיבל בעל עליו אחריות ואוכל 
פירותיהן בחייה כתקנת חכמים תחת פרקונה 

שמולגן ומחסרן בעל שאוכל ולהכי מיקרי מלוג 
   הפירות כמליגת הראש:

. רבנן משעה אי אמרת בשלמא לוקח שויוהו
שנשאה משו''ה מפיק דלוקח ראשון הוי אלא אי 
אמרת בעל בנכסי אשתו יורש הוי משעת נשואין 
אמאי מפיק למה תקנו באושא שהבעל מוציא 
והלא האשה שהיא מורשת אותו מכרה ואין כח 

שמכר אביהן אלא ודאי ביורשין לירש מה 
מדתקנו שהבעל מוציא כך היה עיקר תקנת 
אושא שיהא הבעל לוקח בנכסי' משעה שנשאה 
והלכך מוציא שהרי קדם מקחו למקחן של 

   לקוחות:
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א, ָאַמר  י ַרבֶאּלָ   : ַאׁשִ
יֹוֵרׁש,  ַנן ּכְ ְויּוהּו ַרּבָ ַעל ׁשַ   ּבַ

לֹוֵקַח,  ַנן ּכְ ְויּוהּו ַרּבָ   ְוׁשַ
ָטָבא ֵליּה ֲעַבדּו ֵליּה     .ְוֵהיָכא ּדְ

י יֹוֵב  ּבֵ יֵדיּה,  -ל ּגַ ֵסיָדא ּדִ ּום ּפְ יֹוֵרׁש, ִמׁשּ ַנן ּכְ ְויּוהּו ַרּבָ   ׁשַ
י ֲחִניָנא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ י ּדְ ּבֵ יֵדיּה,  -ּגַ ֵסיָדא ּדִ ּום ּפְ לֹוֵקַח, ִמׁשּ ַנן ּכְ ְויּוהּו ַרּבָ   ׁשַ

ָרִבין  י ּדְ ּבֵ י -ּגַ ַנן ּכְ ְויּוהּו ַרּבָ ַאְלָמָנה ׁשַ ֵסיָדא ּדְ ּום ּפְ   ֹוֵרׁש. ִמׁשּ
  

י ֲחִניָנא,  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ י ּדְ ּבֵ   ְוָהא ּגַ
קֹוחֹות,  ֵסיָדא ַלּלָ א ּפְ ִאיּכָ   ּדְ

לֹוֵקַח!  ַנן ּכְ ְויּוהּו ַרּבָ   ְוׁשַ
  

ְייהּו,  ְפׁשַ   ָהָתם ִאיְנהּו ַאְפִסידּו ַאּנַ
יָ  ָתא ּדְ ן ֵמִאיּתְ ֵעי ְלהּו ְלִמיְזּבַ ַעל, לֹא ִאיּבָ א ּבַ ִאיּכָ יָון ּדְ ְבָרא.ּכֵ  ְתָבא ּתּוֵתי ּגַ

  
  

        הדרן עלך יש נוחליןהדרן עלך יש נוחליןהדרן עלך יש נוחליןהדרן עלך יש נוחלין
  

  רשב"ם
. לתרץ על אלא אמר רב אשי כו'

כל אלו הדברים שיש מקומות 
שעשאוהו כיורש ויש מקומות 

   שעשאוהו כלוקח:
. כדמפרש כו' והיכא דטבא ליה

   ואזיל:
גבי יובל כו' משום פסידא 

. דלא תהדר ביובל דידיה
   למשפחת אשתו:

. אע''ג דאיכא פסידא גבי דרבין
דידיה חיישי' לפסידא דאלמנה 
שמאחר שקדם תנאי מזונותיה 
לנשואין לא טוב לנו להפסידה 

   בידים:
. אמאי דאיכא פסידא דלקוחות

לא חיישינן כי היכי דחיישינן 
   א דאלמנה:לפסיד

. וראוי דיתבא תותי גברא
ליורשה כשתמות ואלו הערימו 
להוציאם מידו הלכך יפסידו 
ולענין שאילתא דשאילנא פי' 
רבינו חננאל ורואה אני את 
דבריו לוותה ואכלה ועמדה 
וניסת מסתברא דכיורש הוי 
משום פסידא דמלוה וכן סוגיא 
דשמעתא דכל היכא דאיכא 
 פסידא כגון פסידא דאלמנה
דליכא למימר איהו דאפסיד 

 אנפשיה שויוהו רבנן כיורש:
  


