
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

קלט.
שמין את המחוברין ללוקחִ והא תניא:▀¿◊

לא קשיא: כאן בבנו, כאן באחר, הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו.עולא:!◊קלט.

קלט.
מ

▀
הניח בנים גדולים וקטנים ־ אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים, ולא הקטנים נזונין על הגדולים, 

אלא חולקין בשוה.

▀קלט.
נשאו הגדולים ־ ישאו הקטנים, ואם אמרו קטנים: הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתם ־ אין שומעין 

להם, אלא מה שנתן להם אביהם נתן.

▀קלט.
הניח בנות גדולות וקטנות ־ אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות, ולא הקטנות נזונות על הגדולות, 

אלא חולקות בשוה.

נשאו גדולות ־ ישאו קטנות, ואם אמרו קטנות: הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם ־ אין שומעין להן.▀קלט.

זה חומר בבנות מבבנים: שהבנות נזונות על הבנים ואין נזונות על הבנות.▀קלט.

קלט.
ג

האי גדול אחי דלבש ואיכסי מביתא ־ מאי דעבד עבד.רבא:▀◊

אין הגדולים מתפרנסין על הקטניםִ והא אנן תנן:▀¿◊קלט.

מתני' בשרכא.!◊קלט.

שרכא, פשיטאִ ¿קלט.

מהו דתימא: ניחא להו דלא נינוול, קמ"ל.!◊קלט.

נשאו גדולים ישאו קטנים.▀>קלט.

מאי קאמר?^קלט.

רב יהודה:!◊קלט.

הכי קאמר: נשאו גדולים לאחר מיתת אביהן ־ ישאו קטנים לאחר מיתת אביהן, אבל נשאו גדולים בחיי 

אביהן, ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן: הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתם ־ אין שומעין להן, אלא 

מה שנתן להן אביהן נתן.

הניח בנות גדולות וקטנות.▀>קלט.

^◊קלט.
שלח ליה אבוה בר גניבא 

לרבא, ילמדנו רבינו:

לוותה ואכלה ועמדה ונשאת, בעל לוקח הוי או יורש הוי? לוקח הוי, ומלוה על פה אינו גובה מן 

הלקוחות, או דלמא יורש הוי, ומלוה על פה גובה מן היורשין?

ֹ אמר ליה[רבא], תנינא:▀¿◊קלט. נשאו גדולות ־ ישאו קטנות

מאי לאו נשאו גדולות לבעל ־ ישאו קטנות מבעלִ ¿קלט.

לא, נשאו גדולות לבעל ־ ישאו קטנות לבעל.!◊קלט.

איני?¿קלט.

נשאו גדולות לבעל ־ ישאו קטנות מבעלִ והא תני ר' חייא:▀¿◊קלט.

דלמא שאני פרנסה, דאית לה קלא.!◊קלט.

▀!◊קלט.
רב פפא לרבא, לאו היינו 

דשלח רבין באגרתיה:

מי שמת והניח אלמנה ובת ־ אלמנתו נזונת מנכסיו, נשאת הבת ־ אלמנתו נזונת מנכסיו, מתה הבת ־ 

אמר רב יהודה בן אחותו של ר' יוסי ברבי חנינא, ע"י היה מעשה ואמרו: אלמנתו נזונת מנכסיֹו

!קלט.
אי אמרת בשלמא יורש הוי, משום הכי אלמנתו נזונת מנכסיו, אלא אי אמרת לוקח הוי, אמאי נזונת 

מנכסיו?

אי לאו דשלח רבין, אנן לא ידעינן?אביי:¿◊קלט.

אלו הן שאין חוזרין ביובל: הבכורה, והיורש את אשתוִ והא תנן:▀¿◊קלט.

קלט:
והשתא דשלח מי ידעינן?אמר ליה רבא:¿◊

באושא התקינו, האשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה ־ הבעל מוציא מיד הלקוחותִ האמר ר' יוסי בר' חנינא:▀¿◊קלט:
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אלא אמר רב אשי:!◊קלט:

בעל ־ שויוהו רבנן כיורש ושויוהו רבנן כלוקח, והיכא דטבא ליה עבדו ליה, גבי יובל ־ שויוהו רבנן 

כיורש משום פסידא דידיה, גבי דר' יוסי בר' חנינא ־ שויוהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה, גבי 

דרבין ־ משום פסידא דאלמנה שויוהו רבנן כיורש.

והא גבי דר' יוסי בר' חנינא דאיכא פסידא ללקוחות, ושויוהו רבנן כלוקחִ ¿◊קלט:

התם אינהו אפסידו אנפשייהו, כיון דאיכא בעל, לא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבא תותי גברא.!◊קלט:

הדרן עלך יש נוחלין
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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-מי שמת

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קלט:
מ

[ת"ק]♦▀
מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובין ־ הבנים יירשו והבנות יזונו, נכסים מועטין ־ הבנות 

 ֹ יזונו והבנים ישאלו על הפתחים

בשביל שאני זכר הפסדתי?אדמון:♦▀קלט:

רואה אני את דברי אדמון.רבן גמליאל:▀◊קלט:

קלט:
ג

וכמה מרובין?^◊

כדי שיזונו מהן אלו ואלו שנים עשר חדש.רב יהודה אמר רב:!◊קלט:

▀◊קלט:

כי אמריתא קמיה 

דשמואל, אמר: זו דברי 

רבן גמליאל בר רבי, 

אבל חכמים אומרים:

כדי שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו.

▀קלט:

איתמר נמי: כי אתא רבין 

אמר ר' יוחנן, ואמרי לה 

אמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן:

כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו ־ הן מרובין, פחות מכאן ־ הרי אלו מועטין.

ואי ליכא לאלו ואלו עד שיבגרו, שקלי להו בנות לכולהו?¿קלט:
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