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קמ.
מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו, והשאר לבנים.אלא אמר רבא:!◊

^◊קמ.
פשיטא, מרובין ונתמעטו ־ כבר זכו בהן יורשין, מועטין ונתרבו מאי? ברשות יורשין קיימי, הלכך 

ברשות יורשין שבוח, או דלמא סלוקי מסלקי יורשין מהכא?

▀!◊קמ.
תא שמע, דאמר רבי אסי 

אמר רבי יוחנן:
יתומין שקדמו ומכרו בנכסים מועטין ־ מה שמכרו מכרו.

^◊קמ.

יתיב רבי ירמיה קמיה 

דרבי אבהו וקא בעי 

מיניה:

אלמנתו מהו שתמעט בנכסים? מי אמרינן: כיון דאית לה מזוני ־ ממעטא, או דלמא כיון דאילו מנסבא 

לית לה, השתא נמי לית לה?

^◊קמ.
אם תמצא לומר: כיון דאילו מנסבא לית לה, השתא נמי לית לה, בת אשתו מהו שתמעט בנכסים? מי 

אמרינן: כיון דכי מנסבא נמי אית לה ־ וממעטא, או דלמא כיון דאילו מתה לית לה ־ ולא ממעטא?

^◊קמ.
ואם תמצא לומר: כיון דאילו מתה לית לה ולא ממעטא, בע"ח מהו שימעט בנכסים? מי אמרינן: כיון 

דכי מיית נמי אית ליה ־ ממעט, או דלמא כיון דמחסרי גוביינא לא ממעט?

^◊קמ.
ואיכא דבעי לה לאידך 

גיסא:
בע"ח מהו שימעט בנכסים?

קמ:
בת אשתו מהו שתמעט בנכסים?^

אלמנתו מהו שתמעט בנכסים?^קמ:

אלמנתו ובת אי זה מהן קודמת?^קמ:

זיל האידנא ותא למחר.אמר ליה:[רבי אבהו]Оקמ:

כי אתא, אמר ליה: פשוט מיהת חדא[רבי אבהו]О◊קמ:

!◊קמ:
דאמר רבי אבא אמר רבי 

אסי:

עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטין, מה בת אצל אחין ־ הבת ניזונת והאחין ישאלו 

על הפתחים, אף אלמנה אצל הבת ־ אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים.

בשביל שאני זכר הפסדתי וכו'.אדמון:▀>קמ:

מאי קאמר?^קמ:

הכי קאמר: בשביל שאני זכר וראוי אני לעסוק בתורה הפסדתי?אביי:!קמ:

אלא מעתה, מאן דעסיק בתורה הוא דירית, דלא עסיק בתורה לא ירית?אמר ליה רבא:¿קמ:

הכי קאמר: בשביל שאני זכר וראוי אני לירש בנכסים מרובין ־ הפסדתי בנכסים מועטין?אלא אמר רבא:!◊קמ:

קמ:
מ

▀
הניח בנים ובנות וטומטום, בזמן שהנכסים מרובין ־ הזכרים דוחין אותו אצל נקבות, נכסים מועטין ־ 

הנקבות דוחות אותו אצל זכרים.

▀קמ:

ֹ , אם נקבה מאתים ־ ילדה נקבה נוטלת  האומר אם תלד אשתי זכר יטול מנה־ ילדה זכר יטול מנה

ֹ , אם זכר מנה אם נקבה מאתים, וילדה זכר ונקבה ־ זכר נוטל מנה, נקבה נוטלת מאתים, ילדה  מאתים

טומטום ־ אינו נוטל.

אם אמר כל מה שתלד אשתי יטול ־ ה"ז יטו�▀קמ:

ואם אין שם יורש אלא הוא ־ יורש את הכל.▀קמ:

קמ:
ג

דוחין אותו ושקיל כבת?¿

ילדה טומטום ־ אינו נוטלִ הא קתני סיפא:▀¿קמ:

דוחין אותו ואין לואביי:!◊קמ:

דוחין אותו ויש לו, וסיפא אתאן לרבן שמעון בן גמליאלרבא:!◊קמ:

▀!◊קמ:
דתנן:[רבן שמעון בן 

גמליאל]
ילדה טומטום ואנדרוגינוס ־ רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין קדושה חלה עליהן.

ֹ מיתיבי:▀¿◊קמ: טומטום יורש כבן וניזון כבת

בשלמא לרבא, יורש כבן ־ בנכסים מועטין, וניזון כבת ־ בנכסים מרובין, אלא לאביי מאי ניזון כבת?¿קמ:
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