
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-בית כור

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קח.
ולעביד חריץ ולא לעביד בן חריץִ ¿

איידי דרווח, קיימא בגויה וקפצה.!◊קח.

ולעביד בן חריץ ולא לעביד חריץִ ¿קח.

איידי דקטין, קיימא אשפתיה וקפצה.!◊קח.

וכמה בין חריץ לבן חריץ?^◊קח.

טפח.!◊קח.

הדרן עלך בית כור◊
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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-יש נוחלין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קח.
מ

יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנחילין, מנחילין ולא נוחלין, לא נוחלין ולא מנחילין.▀

ואלו נוחלין ומנחילין: האב את הבנים, והבנים את האב, והאחין מן האב ־ נוחלין ומנחילין.▀◊קח.

האיש את אמו, והאיש את אשתו, ובני אחיות ־ נוחלין ולא מנחילין.▀◊קח.

האשה את בניה, והאשה את בעלה, ואחי האם ־ מנחילין ולא נוחלין.▀◊קח.

והאחין מן האם ־ לא נוחלין ולא מנחילין.▀◊קח.

קח.
ג

◊¿
מאי שנא דקתני האב את הבנים ברישא? ליתני הבנים את האב ברישִא חדא, דאתחולי בפורענותא לא 

מתחלינן, ועוד, כדכתיב: (במדבר כ"ז), איש כי ימות ובן אין לוִ 

קח:
ותנא, איידי דאתיא ליה מדרשא חביבא ליה.!◊

ומאי דרשא?^קח:

דתניא:▀!◊קח:
שארו ־ זה האב, מלמד שהאב קודם לאחיןֹ יכול יהא קודם לבן? ת"ל: (במדבר כ"ז) הקרוב ־ קרוב 

קרוב קודם.

ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח?¿קח:

מרבה אני את הבן, שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה.!◊קח:

אדרבה, מרבה אני את האח, שכן קם תחת אחיו ליבוםִ ¿קח:

כלום יש יבום אלא במקום שאין בן, הא במקום שיש בן אין יבום.!◊קח:

טעמא דאיכא האי פירכא, הא לאו הכי ־ הוה אמינא אח עדיף, תיפוק ליה דהכא תרתי והכא חדאִ ¿קח:
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