
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-יש נוחלין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קיב.
מאי ואומר?¿

!◊קיב.
וכי תימא: בסבת הבן קא קפיד קרא, אבל בעל לא ירית, תא שמע: ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה 

למטה.

וכי תימא: לעבור עליו בלאו ועשה, ת"ש: לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר.!◊קיב.

וכי תימא: לעבור עליו בשני לאוין ועשה, תא שמע: ואלעזר בן אהרן מת וגו'.!◊קיב.

וכי תימא: אלעזר הוא דנסיב איתתא, ומתה וירתה פנחס, תא שמע: ושגוב הוליד את יאיר וגו'.!◊קיב.

וכי תימא: התם נמי הכי הוא¿קיב.

אם כן, תרי קראי למה לי.!

רב פפא לאביי:¿קיב.
ממאי? דלמא לעולם אימא לך: בעל לא ירית, וקראי בסבת הבן כדשנינן, ויאיר דזבין מיזבן, ופנחס נמי 

 ִ דזבין מיזבן

א"ל:[אביי]!◊קיב.
פנחס דזבין מיזבן לא מצית אמרת, דאם כן, נמצאת שדה חוזרת ביובל, ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו 

שלו.

אלא אימא: דנפלה ליה משדה חרמיםִ [רב פפא]¿◊קיב.

סוף סוף הא קא מתעקרא נחלה משבטא דאימא לשבטא דאבא.אביי:¿◊קיב.

וממאי? ודלמא שאני התם, שכבר הוסבהִ [רב פפא]¿קיב.

שכבר הוסבה לא אמרינן.א"ל:[אביי]!קיב.

רב יימר לרב אשי:¿◊קיב.

אי אמרת בשלמא שכבר הוסבה, היינו דמתוקמא קרא בין בסבת הבן בין בסבת הבעל, אלא אי אמרת 

לא אמרינן שכבר הוסבה, כי מינסבא לאחד ממשפחת מטה אביה מאי הוה? הא מתעקרא נחלה משבטא 

דאימא לשבטא דאבאִ 

דמנסבינן לה לגברא, דאבוהי משבטא דאבוה ואימיה משבטא דאימה.!◊קיב.

קיב:
אי הכי, האי לאחד ממשפחת מטה אביה ואמה מיבעי ליהִ ¿◊

אי כתיב הכי, הוה אמינא אפילו איפכא, קא משמע לן.!◊קיב:

תניא: בסבת הבן, ותניא: בסבת הבעל.▀קיב:

ֹ [תניא]▀◊קיב: (במדבר ל"ו) ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה ־ בסבת הבן הכתוב מדבר

אתה אומר: בסבת הבן, או אינו אלא בסבת הבעל?¿קיב:

!◊קיב:
כשהוא אומר: (במדבר ל"ו) ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר ־ הרי בסבת הבעל אמור, הא מה אני 

מקיים ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה? בסבת הבן הכתוב מדבר.
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