
 מסורת הש״ס

 א) ש״א בו. רש״צ, ב) [שבת
 קלה.], ג) 1שש קה:ו,
) ינמית יז: ננ., ה) (לעיל  י
 קט:ישי׳נ),0ס״אבו. רש״ל,
 ז) ןמ־שנ״ס בפסחים קיא:
 כחב נר קשא פי׳ שוטר העיר],
 ת) ולעיל קט:], P) !בראשית

 לגו,

 תורה אור השלם
ה ל ח ת •ירשת נ כל ב  1 ו
ד ח א ת בני ישראל ל  ממטו
ה אביה ט ת מ ח פ ש מ  מ
ה למען יירשו ש א ה ל י ה  ת
ת ל ח  בני ישראל איש נ
 אבתיו: במדבר לו ח
ם אבינו ה יגרע ש מ  2 ל
 מתוף משפחתו כי אץ לו
ה ?תוף י ח ה לנו א נ  בן ת
 אחי אבינו: במדבר כז ד
ו  3 ואם אץ אחים לאבי
חלתו לשאר.־ ת נ נתתם א  ו
ו ת ח פ ש מ  הקרב אליו מ
ה והיתד, לבני ת  וןךש א
ת משפט ק ח  ישראל ל

ת מישה:  באשר עוה ין א
 במדבר כז יא
ם ת ם א ת ל ח נ ת ה  4 ו
ת ש ר כם ל  לבניכם אחרי
ו ם תעבד ה ם ב ל ע ה ל  אחז
 ובאחיכם בני ישראל איש
ה בו ד ר א ת  באחיו ל
 בפרף: ויקרא כה מו
 5 למען ירבו ימיכם וימי
ה אשר מ ד א  בניכם על ה
ת ת ם ל ב י ת ב א  נשבע ין ל
ל ם בימי השמים ע ה  ל
 הארץ: דברים יא כא

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מאן לירית
 כצ״ל יחיבח כוי נמחק:
 (ב) רשב״ם ר״ה אייל אניי
 וכו׳ לליח ליה נן: (נ) חוס׳
ך ה מ  ל״ה ושלה וכוי ד
 פירכא לכלים: (ד) בא״ד
 ללא גרסינן ליה אלא הט
 גרסי׳ שלה יכי׳ מה שאין

ת כנן: ב  ה

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 מאן י)כוי. אס לא קרוביו הקרובים לו יומר: ברי) קשא. מושל
 העיר: א״ל אביי לרב פפא. אי אימא דאמר רממנא לכמלא יירמון
 נמצא שאין הבן ראר לירושה יומר מן הבמ ובן ובמ כשני בניס למו
 וכי איצטריך קרא לאשמועינן למאן ללימ ליה אלא מל ברא לירמינהו
 לכולהו נכסי לאב בתמיה ואמאי כתב
 ואס אין לו בן והעברמס אמ נמלמו
 לבמו פשיטא לישמוק קרא מיניה והט
 איכעי ליה למכמב איש ט ימומ וזרע
 אין לו ונממם אמ נמלמו וגו׳ וממילא
 ילענא לאס אין לו בן הבמ מירש אמ
 הכל מאמר ששניהן שדן בנמלה אלא
 ולאי לאשמועינן אמא לבן קורס לבמ.
 ואיצטטך לאשמועינן לאע״ג לאין
 הבמ יורשת במקום שיש בן וסל״א
 היכא דלימ (« בן ונממס אמ נמלמו
 לאמיו אבל לא לבמו לכי היכי לאין
 אמו יורשתו למשסממ אם אינה קררה
 משפמהי׳) הכי נמי אין בתו יורשתו לאין
 משפחמ נשים קרויה משפמה לא
 למעלה ליליה כגון אמו ולא למטה
 ליליה כגון בתו קמ״ל והעברתם את
 נחלתו לבתו: אמר ליה רב פפא
 לאביי. אימא להט כתב רחמנא כי
 האי גוונא ובן אין לו והעברתם ולא
 כתב ונתתם את נתלתו לבנו ולבתו
 להא קא משמע לן לבת נמי בלא בן
 בת יורשת הדא לסל״א בן ובת יירתון
 כחלא אבל היא לבלה איכא למימר
 ללא תירות מילי קמ״ל והעכרתס את
 נחלתו לבתו וכל שכן שתירש עם הכן.
 כל רבותי מפרשין כן ולא נהירא לטון
 לא״ל אכיי איצטטך קרא לאשמועינן
 למאן ללית ליה אלא חל ברא כו׳
 אלמא פשיטא ליה הך סברא לטון
 לכחלא יירתון היא שקולה כבן ופשיטא
 לתירות כל הנכסים ט ליכא בן
 בהלה ואין זו שיטת גמרא שיכחיש
 המקשה סברת המתרץ בלא טענה
 אתרת אלא אס כן מקשה לו מצל אחר.
 ונראה בעיני לה״פ וללמא הא קמ״ל
 האי והעברתם לכת נמי כמו בן בת
 ירושה הדא שישנה בכלל ירושת אב
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ב א ן מן ה יברכה שאני: ״והאחי  בנותיכם ג
א  נוחלין ומנחילין וכו׳: מנלן ייאמר רבה אתי
ב א ה להלן מן ה ה מבני יעקב מ ה אחו  אחו
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 איתמר דרבה לענין יבום איתמר: והאיש
ו רבנן א הני מילי דתנ ת אמו וכו׳: מנ  א

 וכל
 לסל״א לא מירש בח כלל לא עם הבן ולא בלא כן לכזכריס קפיל רחמנא כלכמב ונממס אמ נמלמו לאמי אביו וכתב נמי ממשפחתו משפחת
 אכ קרויה משפמה [לעיל קט:] קא משמע לן ליורשת הויא והלכך כי איכא בן נמי תפלוג כהליה למהיכא ממעטינן לה ללמא ה״ק קרא איש כי ימות
 ובן אין לו שיירש עם הבת והעברמם אמ כל הנמלה לבתו כלומר אז עוברת כל הנמלה משבט לשבט על ילי בתו כלרבי נשסן אבל היכא לאיכא
 בן בהלה אין כל הנמלה נעקרת משכט זה ומשוס לאתא קרא לאשמועינן כלרבי לא הוה מצי למכתב לבנו ולבמו: ומשני ההוא מוכל בח
 יורשח נחלה נפקא. למינה שמעינן לבת יורשת כל נכסי אביה כי ליכא בן בהלה לבבמ בלא בן מייד קרא. וללשון האמרון שפירשמי שמעינן
 מיהת לבת ישנה ככלל ירושה וה״מ למכתב איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו לאחיו ולא איצטריך ובן אין לו אלא להקליס בן
 לבת: רב אחא בר יעקב אמר מהכא. נפקא לבן קולס לבת לקאמרי בנות צלפחל למשה למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו שלא ליטול
 כלום בנתלה בשביל שאין לו בן ולא תעשה לנו תקנה ליטול במקוס בן מאחר לליכא בן שאילו היה לאבינו בן היינו שותקות ולא היינו תובעות
 נחלה שהרי לא היה נגרע שם אבינו אבל עתה ט אין לו בן תנה לנו נחלה וגו׳: דקאמרן הכי. שהיו סבורות שיהיה הלין כן: ניתנה חורה.
 לאחר לברי בנות צלפחל שלאחר לבריהן נאמרה פרשת נחלות ונחחלשה הלכה לברא וברתא יירתון כחלא ולא כשהיו סבורות: כדשנין מעיקרא.
cw מאיש ט ימות ובן אין לו: רבינא אמר מהכא. [נפקא] בן קולם לבת: הקרוב. יש מפרשין להקרוב לטש כלאמר רבא (פסחים דף 
0 המיומנת שבירך הכא נמי הקרוב קרוב קורס מי שקרוב יוחר קורס לחבירו ובן קרוב ף ר י  להעולה [מקרא י] עולה ראשונה ואמרינן נמי(חולין דף צא.) ה
 מבת כלמפרש ואזיל: ופרטנן ומאי קורביה רבן. לאב טפי מבת אס תאמר שבן קס תחת אכיו ליעלה ולשלה אחוזה מה שאין כן בבת הא לאו
 מילתא היא לאי משום יעלה אינו קרוב יותר אלא מפני שהבת אינה בת יעלה שאי אפשר לאשה להנשא לאשה אחרת וגבי שלה אחוזה נמי איכא
 למימר לקמה תחת אביה למהך סירכא לכלום יש יבוס אלא במקום שאין בן קיימא ליה לחנא להבן קם חחח אביו לשלה אחוזה ולא האח [ערכין כה:]
 והכי נמי איכא למימר גבי כת כלוס יש יבוס אלא במקום שאין בת ואע״ג לבמס׳ ערכין פרק אין מקלישין (דף כה:< ממעט לה לבת משלה
 אחוזה מלכתב [ויקרא מ] אס מכר את השלה לאיש אחר וחנא דבי ר׳ ישמעאל כל שהוא אחר במקום בן ובת נמי כמקוס כן ט אחר למיא הני מילי
 לחשכינן לה כי אחר לגבי בן משוס ללרשינן איש ט ימות ובן אין לו וגו׳ שהבן קולס לבת אבל אי לא הך לרשה לאיש ט ימות וגו׳ הוה
 אמינא בין לגבי ירושה בין לגבי שלה אחוזה ט הללי כינהו: אלא מחוורחא כוי. ומהשתא איכא למילרש מיניה גבי שלה אחוזה לבת כמקום
 כן כאחר למיא כלאשכחן גבי ירושה: לבניכם אחריכם. הוה מצי למכתכ לזרעכם: ולא כנוחיכם. במקום שיש בן: ברכה שאני. ללכל ישראל
 מכרך ולא איצטריך למכתב זרעכס לסברא היא לבין אבנים בין אכנות קאי לאין כרכה לחצאין אבל גבי ירושה אס איתא רבנות יורשוח
 במקום בן הוה ליה למכתכ זרעכם: אחוה אחיה. כתיב הכא ונחחס אח נחלחו לאחיו וכתיב התם (כראשית מב< שנים עשר עבליך אחים
 אנחנו בני איש אחל וגו׳ בני איש מיותר הוא ללרוש לסתם אחין אינן אלא מן האב: למה לי. גזרה שוה גבי ירושה הא נסקא לן מלכתיב
 ממשפחחו ואחין מן האס אינן ממשפחתו: לעני{ יכום. ט ישבו אחים יחלו ומח אחל מהם ובן אין לו וגו׳ (דבריס כה< לאחיו מאביו
 מייבס את אשתו ולא אתיו מאמו: מה״מ. להאיש יורש את אמו ולא הבת את אמה לבן קולס לבת בנכסי האס לכי כחיב בן קולס
 לבת בנכסי האב הוא לכתיכ איש ט ימות ובן אין לו והעברתם וגו׳ אבל אשה ט תמות מנלן לירית לה בן וגס מכלן שיקלוס לבת:

 וכל

 קי
א הא קמ״ל רבת נטי כת ירושה. לסל״א ללאו כת ירושה מ ל ד  ו
 היא משום למסכת נחלה לכנה וכעלה יורשין אותה:
ה אחוזה נטי טהאי פידכא הוא דקייטא לן. אוריב׳׳ס לל״ג ד ש  ו
 כלום יש יבום אלא במקום שאין בן להלשון משמע שהוא

 מולה שהבת אינה קמה לשלה אחוזה
 מהאי טעמא ט ההיא ללעיל גבי אח
 למסיק בהאי לישנא ופ״ה לחוק הוא
 מאל למפרש לה״ק ושלה אחוזה נמי
 איכא למימר לקמה תחת אביה ומייתי
 סייעתא למילתיה «) להך פירכא
 לכלום יש יכום כו׳ קיימא ליה לתנא
 שהבן קם תתת אביו לשלה אחוזה ולא
 האח וה״נ איכא למימר גבי בת למה
 לו לתלות הטעם כפירכא שהיא גבי
 אח ולא היה לו לומר אלא כת נמי
 תיקום לשלה אחוזה ולכך נראה לו
 דלא גרסינן (י) אלא הט גרסינן ליה
 שדה אחוזה נמי מהאי פירכא הוא
 דקיימא ליה וה׳׳פ והלא שדה אחוזה
 גופה מה שאין בבח ככן זהו מטעם
 שהבן קודם לנמלה מן הכת וכל כמה
 דלא קיימא לן שהבן קודם לנמלה
 מן הבמ מעמדמ הבמ שדה לאביה
 כמו הבן דהכי אמר בפ׳ אין מקדישין
 (ערטן דף כה:) בעא מיניה רכה בר

 אבוה במ מהו שמעמיד שדה אמוזה
 לאביה טון דלענין יבוס כי הדדי נינהו
 מוקמינן או דלמא כיון דלענין נמלה
 בת במקום בן כי אמר דמיא לא
 מוקמינן ופשיט ליה דכי אמר דמיא
ש את אטו טנא י א  מהך טעמא: ה
 הני טילי כוי. אומר ריב״ס דבשאר
 ירושות של נשים כגון במו או אמומו
 פשיטא ליה דיורשת אביה או אמיה
 כיון שאין הירושה נעקרת ממשפמת
 אב ופשיטא שהזכרים והנקבות שדן
 בין לירש בין להוריש דמה לי זכרים
 ומה לי נקבות דאטו נכסי נשים יהיו
 הפקר ודוקא בן כנכסי האם צריך
 למילף לפי שניסבת נמלה ממטה

 אביה ע״י הבן:
 קל

 רחמנא של אב: אין הכי מהכא עיקר: לענין יבום אתמר. מן האם אין זקוק ליבום אלא אחין מן האב חולצין ומייבמין: פיס' והאיש את אמו

 עין משפט
 נר מצוה

 י א מיי׳ פ״א מהלכות
 נחליח הלכה ג סמג עשין
 צו טיש״ע חיית סי׳ רעי

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 ולא האי לירות בר
 קשא דמתא לירות. בלשון
 תמיד. כלומר הממונה על
 העיר יירשנו: אלא כי
 הדדי לידתו. דהכי משמע
 והעברתם את נחלתו לבתו
 הא איכא בן ובת תרויהו
 לירתו. ואכתי בן קודם
 לבת מנלן. אמר ליה האי
 דכתיב ובן אין לו הא יש
 לו יורש וכי איצטרי־ קרא
 לאשמועי׳ דמאן דלית ליה
 אלא חד ברא לירשינהו
 לכולהו נכסי ודאי הא לא
 אתי לאשמועינן דברא ירית
 אלא מאי אתא לאשמועי׳
 להיכא דאית ליה בן ובת
 רבן קודם לבת. ודלמא
 קרא לא אתא אלא משום
 סיפא דכתיב והעברתם את
 נחלתו לאשמועינן להיכא
 דלית בן ירתא בתו או
 אימא לידתו בהדדי. ומשני
 היכ׳ דלית כן לא איצטריך
 לאשמעינן מהאי קרא הבת
 בת ירושה היא דההיא מוכל
 בת יורשת נחלה נפקא
 והאי קרא ואיש כי ימות
 לא אתי לאשמעינן אלא
 היכא דאיכא בן ובת דהבן
 קודם: ורב אחא בד יצחק
 אמר מהכא. מצינן למידק
 דבן קודם לבת דכתיב
 למה יגרע וכוי. ודלמא
 בנות צלפחד אינהו דקאמרי
 הכי ולאו משום דה:י
 דינא ואח״כ נתנה תורה
 ונתחדשה הלכה ודדייקינן
 מואיש כי ימות דאי איכא
 בן ובת לא האי ירית
 כולה ולא האי ירית כולה
 ואלא תרוייהו כי הדדי
 והיינו חידוש הלכה: אלא
 מתוורתא כדשנינן מעיקרא.
 ראי אמרינן הכי איכא
 למיפרך כדפרכינן אמר ליה
 איצטריך קרא לאשמועי׳
 דכיון דלית ליה וכוי אלא
 הא אתא לאשמועינן רבן
 קודם לבת: ומאי קורביה
 רבן מבת. משום דאיכא
 למימר שבן קם תחת
 אביו ליעדה ולשדה אחוזה
 מה שאין כן בבת הו
 מש״ה אינה קמה תחת
 אביה ליעדה דלאו בת
 יעוד היא שדה נמי איכא
 למימר דהיא קמה תחת
 אביה דאם היא פרקה
 אותו שדה הדרא לאביה
 ביובל דכגוף של אביה
 דמיא כבן עצמו ומהאי
 טעמא דקי״ל לתנא דשדה
 אתוזה אי פריק לי׳ הבן
 חוזר לאביו ביובל מצען
 למימר נמי דאי פרקא לה
 איהי הוה חוזרת לאביה
 משום דלענין ייבום בן
 ובת כי הדדי נינהו וכי
 היכי דאיכא למיפרך כלום
 יש ייבום אלא במקום
 שאין כן הכא נמי איכא
 למיפרך מבת כלום יש
 ייבום במקום בת ומאי
 קורביה דבן מבת אלא
 מחוורתא כוי: ואיבע-ת
 אימי מהכא. איכא למשמע
 רבן קודם לבת: אמר ליה
 ברכה שאני. דכולל להו
 אהדדי אבל בעלמא לא
 אמרי׳ הכי: פיסי האחין
 מן האב נוחלין ממונן
 של בנים בני אחין והם
 עצמן מנחילין ממונם לבנים
 דהיינו נכדיהן: ומנלן.
 דבתר אחין מן האב שייכי:
 אמר רבא אתיא אחוה אחוה
 מבני יעקב. כתיב הכא
 ונתתם את נחלתו לאתיו
 וכתיב ביעקב שנים עשר
 אחים אנחנו בני אבינו:
 למה לי. למשמע מהכא.

 ממשפחתו שלו אמר

 א) נראה לצ״ל אנל היכא לאינא נן ינת אימא דצירחי נהללי. נו אוצי דצ״צ יפרטנן ללמא מש״ה ני׳ ליעלה משים ללאו נוי.
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