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דף קח.
תד"ה האב
[דף קח עמוד א] תוס' בד"ה האב את כו' דהאב מנחיל בנים ולא בנות דהא לא
מייתר כו' עכ"ל ק"ק דאימא כיון דבני אחות ואחי האם חדא מכלל חברתה
אתמר כדלקמן אית ליה לתלמודא דלאו אגב גררא אתמר כפרשב"ם לקמן אלא
דכולה משנה דצריכה ואייתר ליה הרישא דבני אחות לדייק ולא בנות אחות ויש
לומר דכל היכא דאייתר לן חדא בבא לא אמרינן דהרישא אייתר לדיוקא אלא
הסיפא אייתר והכא מסיפא דאחי האם ליכא לדיוקי ולא בנות וק"ל ושוב מצאתי
בחידושי הרמב"ן שמתרץ קושיית התוס' כמ"ש וע"ש:
 – part 1משנה )1
"האב את הבנים"  onרישא )a
האב נוחל מן הבנים – יעקב נוחל מראובן (דין א') באופן דראובן מנחיל ליעקב (דין ב')
האב מנחיל את הבנים – יעקב מנחיל לראובן (דין ג') באופן דראובן נוחל מן יעקב (דין
ד')

"הבנים את האב"  onסיפא )b
הבנים נוחלין מן האב – ראובן נוחל מן יעקב (דין ד') באופן דיעקב מנחיל לראובן (דין
ג')
הבנים מנחילין לאב –ראובן מנחיל ליעקב (דין ב') באופן דיעקב נוחל מן ראובן (דין
א')

רישא  are already said in theסיפא  of theדינים c) Note that all
 – Part 2משנה )2
"בני אחות"  onרישא )a
בני אחות נוחלין – בני דינה נוחלין מן ראובן אחי אמם (דין א') באופן דראובן מנחיל
לבני דינה (דין ב')
בני אחות לא מנחילין –בני דינה לא מנחילין לראובן (דין ג') באופן דאין ראובן נוחל
מבני דינה (דין ד')

"אחי אם"  onסיפא )b
אחי האם מנחילין לבני אחות –ראובן מנחיל לבני דינה (דין ב') באופן דבני דינה נוחלין
מן ראובן אחי אמם (דין א')
אחי האם אינן נוחלין מבני אחות – ראובן אחי אמם לא נוחל מבני דינה (דין ד') באופן
דבני דינה לא מנחילין לראובן (דין ג')

רישא  are already said in theסיפא  of theדינים c) Note here too that all
תוספות )3
שאלה )a
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i) What’s the purpose of the  (הבנים את האב) יתוראin the  סיפאof part 1
b) תשובה
i) To teach that  בניםhave a  קדימהover  בנותin  נחלותfrom אב
c) שאלה
i) Say that it’s the  רישאthat’s  מיותרand derive the  קדימהof  בניםfrom "והאב את
" הבניםin the רישא
d) תשובה
i) The  משנהsets out the  רישאfirst so it’s the  סיפאthat’s מיותר
4)  גמראat .דף קטו
a) From the  משמעותof  "בני" אחות נוחליןin the  רישאof part 2 the  גמראis  דורשthat בני
 דינהhave a  קדימהover  בנות דינהin the  נכסיםof  ראובןwho is אחי דינה אמם
5)  רשב"םat :דף קיד
a) Although all  דיניםof the  סיפאof part 2 are already said in the  רישאthe  סיפאis listed
anyway  אגב גרראand doesn’t count as a יתורא
6)  המשךof תוספות
a) קשיא
i) Why is it that in part 2 of the  משנהthe  גמראderives the  קדימהof  בני אחותin
 נחלת אחי אםfrom the  משמעותof  בניwhile in part 1 of the  משנהthe  גמראneeds to
rely on the  יתוראof the  סיפאto teach that  בניםhave a  קדימהover  בנותin נחלת אב
7) מהרש"א
a) קשיא
i) To answer this  קשיאwhy doesn’t  תוספותdisagree with  רשב"םand say that בני
 אחותand  אחי האםare both listed – not because of  – גרראbut to result in בני אחות
being a  יתוראfrom which the  גמראderives the  קדימהof  בני אחותin נחלת אחי אם
b) תירוץ
i)  בני אחותis listed first – in the  – רישאand we’re  דורשa  יתוראonly from the סיפא
c) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותanswer that the  גמראin fact considers  אחי האםin the סיפא
to be the  יתוראfrom which the  גמראderives the  קדימהof  בני אחותin נחלת אחי אם
d) תירוץ
i) The  סיפאof  אחי אםdoesn’t refer to  בניםso no  דרושon the  קדימהof  בני אחותin
 נחלת אחי אםcan be derived from it
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תד"ה ואחין מן האב ובא"ד וכי תימא ובא"ד ואם תאמר
בד"ה ואחין מן האב כו' אחי האב נפקא מכלל זה ע"י משמוש דאם היה האב
קיים כו' להנחיל לבנו שהוא אחי אביו של מת כו' עכ"ל כ"ה לשון התוספות
שלפנינו וצריכין אנו לדחוק בזה לפרש דהאי אם היה האב קיים כו' היינו אבי
אביו של המת והוא מנחיל לבנו שהוא אחי אביו של מת גם קשה מי הכריחן
לזה דכיון דאחין מן האב קתני בהדיא במתניתין הרי אחי האב נפקי שפיר בלא
משמוש אבי אביו של מת אלא כיון דאבי המת אינו קיים ואין לו בן ליורשו
דהיינו אחי המת הרי הוא יורשו בקבר להנחיל לאחיו שהוא אחי אביו של מת
כו' וכן מצאתי מוגה בכתיבת ידי א"מ ז"ל הרי הוא יורשו בקבר להנחיל לבנו
שהוא אחיו של מת ואם אין אחים למת אז אביו יורשו בקבר להנחיל לאחיו
שהוא אחי אביו של מת כו' ותו לא מידי ודו"ק:
בא"ד וכ"ת דמ"מ לא איצטריך למיתני דשמעינן כו' אחין מן האב דוקא ולא
אחין מן האם כו' עכ"ל פירוש לדבריהם דכיון דאחין מן האב לגופיה לא
איצטריך דשמעינן ליה ע"י משמוש א"כ ע"כ לדיוקא אתא ולא אחין מן האם
דהשתא לא שייך למימר דקתני אחין מן האם אגב דקתני אחין מן האב כיון
דאחין מן האב גופיה לא איצטריך אלא לדיוקא ולא אחין מן האם ואהא תירצו
דה"א אחין מן האב לרבותא כו' ואף על גב דלגופיה לא איצטריך לא הוה ידענא
לדיוקי מיניה ולא אחין מן האם ודו"ק:
בא"ד וא"ת א"כ אחי האב נמי ליתני אגב כו' ועוד דלא שייך למיתני אגב אחי
האם דהיא גופה משנה דלא כו' עכ"ל ק"ק דאכתי ליתני ברישא בני האח אגב
בני אחות דסיפא דההיא משנה דצריכה היא וי"ל דמאחי האב קא קשיא ליה
דליתני ליה גבי נוחל ומנחיל כיון שהם כתובין נמי בפרשה אבל מכל שאר
יורשין לא קשיא להו למתנינהו כולהו בנוחל ומנחיל ולהכי לא קתני נמי בני
האח דאינו מפורש בפרשה וק"ל:
הקדמה 1) First
גמרא  as explained by theבמדבר כז'  inפסוקים  based onסדר נחלות a) This is the
בן בת אב אח אחי אב )i
הקדמה 2) Second
משנה )a
אחין מן האב נוחלין ומנחילין )i
אחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין )ii
 part 1משמוש בקבר – הקדמה 3) Third
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a) If  פלוניwould be  יורש נכסי המתbased on the  סדר נחלותbut  פלוניhas already died –
 פלוניis treated  בקברas if he were  יורשthe  נכסי המתand as if he were in turn מוריש
the  נכסיםto his own  יורשיםin the  – סדר נחלותnamely first to  בן פלוניthen to בת פלוני
and then to  אב פלוניand so on
b) Because  בןand  בתare for each level of  מורישthe first and second in the סדר נחלות
it follows that  משמוש בקברcan also be stated this way
i) If  פלוניwould be  יורש נכסי המתbased on the  סדר נחלותbut  פלוניhas already died
–  פלוניis treated  בקברas if he were  יורשthe  נכסי המתand as if he were in turn
 מורישthe  נכסיםto his own  יורשיםand their  יוצאי יריכןin the – סדר נחלות
namely first to  בן פלוניand  יוצאי יריכוthen to  בת פלוניand  יוצאי יריכהand then
to  אב פלוניand  יוצאי יריכוand so on
4) Fourth  משמוש בקבר – הקדמהpart 2
a) if there are no  יוצאי ירךof  בן המתand  אב המתhas already died and has no יוצאי ירך
and  אבי אב המתwho would be next in  סדר נחלותhas also died then the same as
already noted – we treat  אבי אב המתas if  בקברhe were  יורשthe  נכסי המתand as if he
were in turn  מורישthe  נכסיםto his own ( יורשיםand their  )יוצאי יריכןin the סדר נחלות
5) Fifth  משמוש בקבר – הקדמהpart 3
a) where the  מתhas no surviving  יוצאי ירךand  אב המתhas also died and his  – בןwho
is  – אחי המתis alive – then  אחי המתis  נוחלboth because he is listed next in סדר
 נחלותand also by  משמושfrom  אב המתas  בןof the אב המת
b)  תוספותwill later discuss why  אחneeds to be listed in  סדר נחלתat all
6) Sixth הקדמה
a) If in the fourth  הקדמהthe  אבי אב המתhas died and his  – בןwho is  – אחי אב המתis
alive – the  אחי אביוis  יורשbecause he is next in  סדר נחלותas  אחי אביוof the  מתand
also by way of  משמושfrom  אב אבי המתas his  בןand by  משמושfrom  אב המתas his
אח
b)  תוספותwill later discuss why  אחי אב המתneeds to be listed in  סדר נחלתat all
7) {Seventh הקדמה
a) It seems that in the sixth  הקדמהthe main  משמושis from  אבי אב המתbecause where
the  אב המתis  מוריש בקברto his  יורשיםhis  – אבthe  – אב אבי המתhas  קדימהin the סדר
 נחלותover his  אחthe }אח אבי המת
8) Eighth הקדמה
a) שאלה
i) How does the  משנהderive that  בני אחות המתare יורש
b) תשובה
i) by  משמושfrom  אב המתas יוצאי יריכו
9) תוספות
a) קשיא
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i)  אחי האבis also listed in the  – סדר נחלותwhy isn’t  אחי האבlisted in the משנה
b)  תירוץof ר"י
i) We know anyway that  אחי אב המתis  יורשby  משמושfrom  אב המתas his  – בןthe
following  קשיאby  מהרש"אis obvious
10)  מהרש"אat ד"ה אחין מן האב
a) קשיא
i)  אחי אב המתis  יורשby  משמושas  בןof the  מורישonly if the  משמושis from אבי אב
 – המתnot if the  משמושis from אב המת
b) תירוץ
i)  ר"י – בדוחקactually means אבי אב המת
c) קשיא
i) Why doesn’t  ר"יrely on  משמושfrom  אב המתas the  אחof אב המת
ii) {note that the seventh  הקדמהapparently answers this }קשיא
d) תירוץ
i)  אבי המהרש"אin fact changes the  גרסאin  תוספותto say that  אחי אב המתtakes by
 משמושfrom  אב המתas  אחof the אב המת
11)  המשךof תוספות
a)  קשיאto the  תירוץof  ר"יthat the  משנהdoesn’t list  אחי אבbecause we already know
that he’s  יורשby משמוש
i) But then the  משנהshould at least teach the  דיןof משמוש
b) תשובה
i) The  משנהin effect teaches the  דיןof  משמושby listing  בני אחותsince we’ve
established that  ירושהby  בני אחותis based on משמוש
c) קשיא
i) Then why does the  משנהlist  אחי המת מן האבwho also takes by משמוש
d) תירוץ
i) The  משנהlists  אח המת מן האבand says that they’re  נוחלין ומנחיליןonly בדרך אגב
because the  משנהneeds to point out that  אחין מן האםaren’t נוחלין ומנחילין
12)  המשךof  תוספותas explained by  מהרש"אat בא"ד וכי תימא
a) קשיא
i) now that we’ve established that even if the  משנהdidn’t list  אחין מן האבwe’d
know anyway that  אחין מן האבare  יורשby  – משמושwe can say that the משנה
lists  אחין מן האבanyway to be  מדייקthat אחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין
ii) wo why does the  משנהneed to list אחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין
b) תירוץ
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 are listed – notאחין מן האב  weren’t listed we might have said thatאחין מן האם i) if
 thatרבותא  – but to teach theנוחלין ומנחילין  aren’tאחין מן האם  thatמדייק to be
ודאי  isn’tקרובות  even though theirיורש  areאחין מן האב
תוספות  ofהמשך )13
קשיא )a
נוחלין ומנחילין  and says that they aren’tאחי האם  listsמשנה i) the
נוחלין  to say thatאחי האב  basis also listאגב גררא  on anמשנה ii) why doesn’t the
ומנחילין
"ועוד"  ofתירוץ )b
משנה  – theבני אחות  is the same asאחי האם  noted that – becauseתוספות i) The prior
אחי האם didn’t need to list even
בא"ד ואם תאמר  atמהרש"א )14
קשיא )a
 should have been listedבני האח נוחלין ומנחילין  ought also have asked thatתוספות )i
בני  needs to teach thatמשנה  where theסיפא  from theאגב  by way ofרישא in the
נוחלין ומנחילין  aren’tאחות
תירוץ )b
– סדר נחלות  that are listed inקרובים  doesn’t listמשנה  asks only why theתוספות )i
סדר נחלות  aren’t listed inבני האח – סדר נחלות  are listed inאחי אב

דף קח:
רשב"ם ד"ה אדרבה
[דף קח עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה אדרבה מרבה כו' ואם אין לו אחים ובן אין
לו כו' ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לשארו כו' עכ"ל לכאורה מלישנא
דאדרבה היינו לרבות האח שיהא קודם לאב ולהוציא הבן שיהיה האב קודמו
וכן ת סדר ואם אין לו אחים ונתתם נחלתו לשארו ואם אין לו שאר ונתתם לבנו
ואם אין לו בן ונתתם לבת כו' אבל ניחא לפרש כמו שפירש מדלא קאמר אדרבה
מרבה אני האח ואוציא את הבן והבת משמע דלא קאמר אדרבה אלא לענין
לרבות האח שיהיה האח קודם לבן ובת מיהו כולן קודמין לאב והיינו משום
דלמאי דלא אסיק אכתי השתא דכתיב שארו לאקדומיה לאב שפיר קא קשיא
ליה להקדים כולן לאב והמתרץ לא השיב לו השתא אלא דליכא למימר אדרבא
ובודאי הבן ובת קודם לאח ומיהו אכתי איכא למימר דכולהו קודמין לאב עד
דמסיק ליה דע"כ כתיב שארו לאקדומיה לאב וק"ל:
במדבר כז'  inפסוקים  in the actual order of theסדר נחלות 1) Here is the
בן בת אח אחי אב שארו )a
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ברייתא )2
 is thisסדר נחלות  and theאב המת  meansשארו )a
בן בת אב אח אחי אב )i
גמרא )3
"אדרבה מרבה אני את האח" – קשיא )a
מהרש"א  as explained byרשב"ם )4
אח אב בן בת אחי אב  should be:סדר " doesn’t mean that theאדרבה מרבה אני את האח" )a
אח בן בת אב אחי אב :סדר  means to ask that this should be theגמרא b) Instead the
מהרש"א )5
 is correct for the following reasonsרשב"ם  byפירוש a) The
i) First
"אדרבה מרבה אני האח ואוציא את הבן והבת"  doesn’t sayגמרא (1) The
ii) Second
"שארו"  is calledאב  thatמסיק  isגמרא  that theסוגיא (1) It’s only at the end of the
אב  ofקדימה to teach the
 should be givenאב  asks thatגמרא  that at this point theמסתבר (2) So it’s not
בן ובת  overקדימה
גמרא  of theהמשך )6
תירוץ )a
בן ובת  overקדימה  to haveאח  forמסתבר i) It’s not
מהרש"א  ofהמשך )7
 and theאב  forקדימה  teaches aשארו  still doesn’t realize thatגמרא a) At this point the
בן בת אח אב אחי אב :סדר  assumes that this is theגמרא

תד"ה יכול יהא קודם לבן (השני)
תוס' בד"ה יכול יהא כו' וא"ת אחי אביו דכתב רחמנא ל"ל כו' עכ"ל מה
שהקדימו המאוחר בפסוק להקשות על אחי אביו ל"ל ואח"כ על האחין ל"ל
משום דהך קושיא דאחי אביו ל"ל היא קשה לכ"ע אבל אחין ל"ל אינו קשה
רק למ"ד לאו כסדרן כתיבי אבל למ"ד כסדרן כתיבי איצטריך למכתב אחין
למדרש מוהעברת במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה כו' ולא נימא
והעברת במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין דהשתא דכתיב אחין בקרא
ממילא שמעינן לה כפרשב"ם לקמן וק"ל:
בא"ד דאי לא כתיב אחי אביו ה"א דכסדרן כתיבי ואחי המת קודמין כו' עכ"ל
ואין להקשות לפום סברא דהשתא אחין ל"ל דהא ליכא למימר כמו שתרצו
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לקמן דה"א אב קודם לבת כו' דהא השתא כסדרן כתיבי ולית לן לאקדומי לאב
אחד מהנך די"ל דהשתא ניחא דכסדרן כתיבי איצטריך למכתב אחין לאקדומי
לאב דאי לא הוה כתיבי אחין אף על גב דמסברא אחין קדמי לאב כמ"ש
התוספות לקמן מ"מ כיון דאחין לא כתיבי ואב כתיב אית לן לאקדומי לאב טפי
מאח וק"ל:
בא"ד וא"ת ואחין דכתב רחמנא ל"ל כו' וי"ל דאי לא כתיב כו' דאית לן
לאקדומי אב לחד מהנך כו' עכ"ל וק"ק דהקרוב קרוב קודם ל"ל דע"כ לית לן
לאקדומי (מכולן לאב) [לאב מכולן] דא"כ לא לכתוב אחין ודו"ק:
במדבר כז )1
איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו )a
ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו )b
ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה )c
ברייתא )2
אב המת  meansשארו )a
בן בת אב אח אחי אב  isסדר נחלות b) the
גמרא )3
קשיא )a
אחי אב  afterפרשה  is listed in theשארו )i
תירוצים )b
" discussed belowקראי שלא כסדרן כתיבי"  ofשיטה  is based on theתירוץ i) One
 also discussed belowר' ישמעאל ברבי יוסי  ofשיטה  is based on theתירוץ ii) A second
"קראי שלא כסדרן כתיבי" )4
 – who derives hisאחי אב  thatמסתבר  because it’s notשלא כסדרן  must beפסוקים a) the
אב  beforeיורש  – isאב  throughקרובות
 hasאב  to teach thatשארו  asאב  refers toפסוק  and theקרוב  means aשארו b) the word
קרוב  before that otherיורש  isאב  and thatקרוב  than a certain otherקריבות greater
i) Now
אחי אביו  isקדימה  hasאב  over whom theקרוב (1) it can’t be that the other
 we’d knowשארו because – as we’ve already explained – even without
אחי אביו  overקדימה  hasאב  thatמסברא
שארו הקרוב  because the wordsבן ובת  overקדימה  hasאב (2) and it can’t be that
 haveבהלכה  whoבת  andבן  ofקדימה  to preserve theקרוב קרוב קודם  teachאליו
אב  thanמת  to theקריבות greater
אח  overקדימה  hasאב " must teach thatשארו" ii) so
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5)  שיטהof ר' ישמעאל ברבי יוסי
a)  שארוdoesn’t mean  – אבthat  אבis  יורשis derived from a separate  דרשהin ספרי
b) The  קראיare listed  – כסדרןnamely בן בת אח אחי האב
c) now
i)  והעברתםin " "והעברתם את נחלתו לבתוrefers to a  העברת נחלהthat’s away from אב
ii) " "את נחלתו לבתוteaches that – it’s only "( "במקום בתin favor of  )בתthat we’re
 מעבירthe  נחלהfrom  – אבand not ( במקום אחin favor of )אח
iii) So that the  סדר נחלותis בן בת אב אח אחי אב
d) קשיא
i) say that
(1)  והעברתםin " "והעברתם את נחלתו לבתוrefers to a  העברת נחלהaway from אח
(2)  את נחלתו לבתוteaches that – it’s only "( "במקום בתin favor of  )בתthat we’re
 מעבירthe  נחלהfrom  – אחand that ( במקום אבin favor of  )אבwe’re not מעביר
the  נחלהfrom אח
e)  תירוץas explained by  רשב"םat  ד"ה אימאon .דף קט
i) To teach that  בתhas  קדימהover  אחthe  פסוקwouldn’t need to use the special
word ""והעברתם
ii) Because
(1) The  פסוקmentions  אחand lists  בתbefore אח
(2) and for  ר' ישמעאל ברבי יוסיthe  סדרin the  פסוקis meaningful because קראי
כסדרן כתיבי
f) In short – for  ר' ישמעאל בר' יוסיit’s because the  פסוקmentions  אחthat we’re דורש
 והעברתםto teach that  אבis  יורשbefore אח
6) תוספות
a) First קשיא
i) Why does the  פסוקneed to list  אחי אבwhen –for a reason not relevant here –
we’d anyway have known that  אחי אבis יורש
b)  תירוץof  ריב"םthat applies only for the  שיטהthat קראי שלא כסדרן כתיבי
i) The  פסוקneeds to list  אחי אבto prove that the  פסוקis  שלא כסידרןon the basis
that  אחי אבwho derives his  קריבותfrom  אבcan’t be  יורשbefore אב
ii) the fact alone that  אחis listed before אב- שארוisn’t enough to prove the  פסוקis
 שלא כסדרןbecause we can accept that  אחis  קודםto  אבbased on certain סברות
brought by תוספות
c) Second קשיא
i) Why does the  פסוקneed to list  אחwhen we’d anyway know that  אחis  יורשby
 – משמושthe  פרטיםof this  משמושaren’t relevant here
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7)  מהרש"אat ד"ה יכול
a) קשיא
i) Since the  פסוקlists  אחbefore  תוספות – אחי אבought to have first asked its
second  קשיאfirst on why  אחneeds to be listed before its first  קשיאon why אחי
 אבneeds to be listed
b) תירוץ
i)  תוספותasks its  קשיאto  אחי אבfirst because this  קשיאapplies both for the שיטה
of  שלא כסדרןand for the  שיטהof ר' ישמעאל בר' יוסי
ii) But the  קשיאto  אחdoesn’t apply to the  שיטהof  ר' ישמעאל ברבי יוסיbecause for
this  שיטהwe’ve earlier explained that  אחneeds to be listed to make clear that
 והעברתםteaches that  אבis  יורשbefore אח
8)  המשךof תוספות
a)  תירוץto the second  קשיאof  תוספותon why  אחneeds to be listed in the פסוק
i) We’ve established that this  קשיאthat applies only for the  שיטהof קראי שלא
כסדרן כתיבי
ii) We’ve also established that for this שיטה
(1)  שארוteaches that  אבhas – קדימהnot only over  – אחי אבbut also over a
certain other  קרובwhile  הקרוב קרוב קודםteaches there are still  קרוביםwho
have  קדימהover אב
(2) And that  אחis the  קרובover whom  אבhas  קדימהand  בן ובתare the קרובים
who have  קדימהover אב
iii) now
(1) it’s correct that if  אחweren’t listed we’d know that  אחis  יורשby משמוש
(2) but we’d have said that  בתis the  קרובagainst whom  אבhas  קדימהby way
of  שארוbecause we’d have said that the  קדימהis intended  בעיקרagainst בת
who’s listed in the  – פסוקso that  אבwould have had  קדימהover  – בתas
well as over  אחwho wouldn’t be listed and would be  יורשonly by משמוש
b) קשיא
i) Now that the  פסוקlists both  בתand אח
ii) Say that
(1)  שארוsays that  אבgoes before both  בתand אח
(2) And that  הקרוב קרוב קודםputs only  בןbefore אב
c) תירוץ
(1)  שארוcan give  קדימהto  אבonly over one listed  – קרובand since the פסוק
lists both  בתand  אחwe apply the  קדימהonly against  – אחbut if only בת
were listed we’d apply the  קדימהbased on  שארוagainst  בתas well as
against  אחwho wouldn’t be listed and would be  יורשonly by משמוש
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9) מהרש"א בא"ד ואם תאמר
a)  קשיאto the  תירוץof תוספות
i) Why is  קרוב קרוב קודםneeded to teach that  בן ובתhave  קדימהover אב
ii) Even without קרוב קרוב קודם
(1) we’d know that  בןand  בתhave  קדימהover  אבbecause if  אבhas  קדימהover
 בתthe  פסוקshouldn’t have listed  אחand we’d then establish that  אבhas
 קדימהover  בתsince  בתwould be listed and not אח
(2) we’d also know that  אבhas  קדימהover  אחwho would take only by משמוש
(3) and since we’d know that  בתhas  קדימהover  אבwe’d know by  כל שכןthat בן
has  קדימהover אב
10) תוספות
a) Refer back to the  תירוץof  ריב"םto the first  קשיאof  תוספותon why the  פסוקneeds to
list אחי אב
i) The  פסוקneeds to list  אחי אבto prove that the  פסוקis  שלא כסידרןon the basis
that  אחי אבwho derives his  קריבותfrom  אבcan’t be  יורשbefore אב
ii) The fact alone that  אחis listed before אב- שארוisn’t enough to prove the  פסוקis
 שלא כסדרןbecause we can accept that  אחis  קודםto  אבbased on certain סברות
brought by תוספות
11)  מהרש"אat בא"ד דאי לא כתיב
a)  קשיאto the  תירוץof ריב"ם
i)  אחי אבought not to be necessary to teach that the  קראיmust be שלא כסדרן
ii) because even if  אחי אבweren’t listed the only way I could explain why אח
needs to be listed would be by saying קראי שלא כסדרן
iii) because
(1) if the  קראיwere כסדרן
(2) the  תירוץthat  תוספותjust gave to its second  קשיאon why  אחneeds to be
listed – namely because otherwise I’d say that  אבis  – קודם לבתno longer
would apply since  בתis listed before אב- שארוand the  קראיare כסדרן
b) תירוץ
i) If  אחי האבwasn’t listed and  אחwas listed I would explain  בטעותthat
(1) the  פסוקיםare  כסדרןand  אחneeds to be listed to teach that  אחis  קודםto
אב- שארוthat’s listed after  – אחand I’d explain as part of my  טעותthat if אב
were listed and not  אחthis would be reason enough to decide that אב
would have  קדימהover  אחdespite the  סברותmentioned earlier by תוספות
that support that  אחgoes before אב

.דף קט
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רשב"ם ד"ה מלמד שהאב
[דף קט עמוד א] בפרשב"ם בד"ה מלמד שהאב כו' ואם אין לו שאר ונתתם
נחלתו לאחיו כו' והעברתם את נחלתו לבתו כו' עכ"ל הכי משמע לפום סברת
המקשה דהשתא דלא להקדים לאב רק הבן כדקאמר יכול יקדים לבן ת"ל כו'
ומיהו האח קודם לבת כיון דלא אסיק אדעתיה הא דמשני כיון דלענין ייבום כו'
א"כ אינה קמה הבת כלום תחת אביה כבנו ואחיו כפרשב"ם וק"ל:

רשב"ם ד"ה קראי שלא כסדרן
בד"ה קראי שלא כסדרן כו' דקראי צריכי כו' ובן אין לו עיין עליו כו' וכן כולן
עכ"ל בן ובת קראי דצריכי הוא להקדים בן לבת כדלקמן אלא משום אחין
הוצרך לפרש כן מיהו התוספות לעיל כתבו דבאחין לא הוצרך למכתב משום זה
כיון דנחלה משמש כו' ולמאי דמסיק לקמן וא"א להקדים בן לבת מדכתיב
והתנחלתם אותם לבניכם גו' ניחא טפי ודו"ק:
גמרא )1
 to set out theקרוב קרוב קודם  rely onחכמים – שלא כסדרן  is writtenסדר נחלות a) The
קרובים  of differentקדימות relative
רשב"ם )2
קשיא )a
ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו  could have said onlyפסוק i) Then the
קרובים  and otherבן בת אח  need to listפסוק ii) Why does the
תירוץ )b
 meaning that if thatעיין עליו  thatדף קטו at .דורש  we’reקרובים i) For each of these
 is beingנחלה  whoseמת  but died before theירושה  was in line forקרוב
משמוש בקבר  byיורש  areקרוב  of thatיוצאי ירך distributed then the
מהרש"א )3
קשיא )a
משמוש  teachבן ובת  forפסוקים i) It’s correct that the
 toבן ובת  anyway needs to set outפסוק  should have noted that theרשב"ם ii) But
קודם לבת  isבן teach that
תירוץ b) First
 toפסוק  says that the only purpose of theרשב"ם  whenאח  refers only toרשב"ם )i
קרוב  of thatיוצאי יריכו  forמשמוש  is to teach that there isקרוב list a
תירוץ  to the firstקשיא )c
דף קח .תד"ה ואחין מן האב  atמשמוש  onהקדמות i) See the
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ii) Now
אח  ofיוצאי יריכו  forמשמוש  to teachלימוד (1) There is no need for a special
 there would automaticallyבן  ofיוצאי יריכו  toמשמוש (2) Because once there is
אבי המת  ofבן  in his role asאח  ofיוצאי יריכו  toמשמוש be
תירוץ d) Second
והתנחלתם אותם לבניכם  fromדף קי we already know at :קודם לבת  isבן i) That

רשב"ם ד"ה אימא
רשב"ם לפי הגהת וסדור מהרש"א
אימא דהאי והעברת אאחין דקיימא קמן קאי וקאמר והעברת מן האחין לתת
לבת הא אין בת אחין יורשין אותו ואכתי אב מנלן דירית מקמי [אח] :ואי אתה
מעביר נחלה מן האב ואפילו במקום בת .הך לאו דוקא מקרא משתמעא מידי
אלא הכי קאמר מהאי קרא לא תילף דבת קודמת לאב דלא מיירי קרא באב אלא
באחיו אלא לעולם אימא לך דאב קודם לבת דהוא קרוב טפי:
אם כן דלגלויי אתא האי והעברת דאחין ירתי במקום שאין בת לא ליכתוב
והעברת דממילא שמעינן לה מדכתיב ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו
דהא להאי תנא כסדרן כתיבי דהא לא דריש שארו לאב דנימא שלא כסדרן
כתיבי :ואי משום דדייקינן ואי אתה מעביר נחלה מן האב ואפילו במקום בת הך
דיוקא לאו מהעברת שמעינן לה דאדרבה מוהעברת איכא למידק אתה מעביר
נחלה מן האב במקום הבת:
שארו זו אשתו .וכו'
מהרש"א
בד"ה {מגיהין לרשב"ם כדלעיל} וכ"ה בפירושים ישנים ואפשר שהכריחו
לפרש דהאי דיוקא דקאמר ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום בת לאו דוקא
אקרא משתמע כו' משום דא"כ לא הוה משני מידי לפי פירושו דמשני
"והעברת למה ליה דאחין דירתי במקום שאין בת ממילא אשתמע" {ד}הא
איצטריך שפיר לדיוקא דאי אתה מעביר נחלה מן האב במקום בת
מיהו התוספות לא ניחא להו לפרש כן דמ"מ כיון דאיכא למימר האי דיוקא
ואיכא למימר האי דיוקא מנליה למידק אתה מעביר נחלה מן האב במקום בת
ומאי אולמיה האי דיוקא מהאי
ומזה פירשו התוספות דודאי האי דיוקא דפריך אימא ואי אתה מעביר נחלה מן
האב אפילו במקום בת נמי מקרא משתמע ומשני ליה דוהעברתם לא משמע הכי
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דאין זו העברה מאח לבת א"נ כפרשב"ם דלהא לא הוה איצטריך והעברתם
ודו"ק:
ר' ישמעאל ברבי יוסי  ofשיטה – גמרא )1
ספרי  inדרשה  at all is derived from aיורש  isאב  – thatאב  doesn’t meanשארו )a
 isn’tאב  – and sinceבן בת אח אחי האב  namelyכסדרן  are listedסדר נחלה  onפסוקים b) The
דרוש  only by thisקדימה mentioned we know his
"ואם אין לו בן והעברתם את נחלתו [מן אב] לבתו [של מת]" – מילף אשר אב יש לו
קדימה ואשר אף על פי כן מעבירין נחלה מן אב במקום בת [לטובת בת]
ומדייקין ואי אתה מעביר נחלה מן אב במקום אחין [לטובת אח] – למילף דאב קודם
לאח
בן בת אב אח אחי אב  isנחלות  ofסדר c) It follows that the
רשב"ם  as understood byגמרא  of theהמשך )2
"ואימא"  ofקשיא )a
 teaches thatוהעברתם i) Maybe
"במקום בת אתה מעביר נחלתו מן האח לטובת הבת )(1
ואי אתה מעביר נחלה מן אב אפילו במקום בת" )(2
בן אב בת אח  isסדר  and theבת  even overקדימה  hasאב ii) So that
אם כן  ofתירוץ )b
 wouldn’t need to use the specialפסוק  theאח  overקדימה  hasבת i) To teach that
"והעברתם" word
 says thatר' ישמעאל ברבי יוסי  andאח  beforeבת  hasפסוקים  of theסדר ii) Because the
קראי כסדרן כתיבי
מהרש"א  as explained byרשב"ם )3
אם כן  ofתירוץ  to theרשב"ם  ofקשיא )a
 haveאב  thatמדייק  is needed also to beוהעברתם " said thatואימא"  ofשיטה i) But the
בת  overקדימה
מהרש"א  as explained byרשב"ם  ofתירוץ )b
 – instead theפסוק  from theבת  overאב  ofקדימה  doesn’t derive theמקשן i) The
 can be derivedדין  noאח  deals only withפסוק  theלשיטתו  says that sinceמקשן
אב  to say thatסברא  and we can then rely onאב  ofקדימה  on theפסוק from the
קרוב טפי  isאב  becauseבת  even overקדימה has
 answersתרצן ii) The
(1) Part 1
 because – as we’veבת  toאח  fromהעברה  isn’t needed to teachפסוק (a) the
ר'  and forאח  beforeבת  hasפסוקים  of theסדר already explained –the

17

 ישמעאל ברבי יוסיthe order of the  פסוקיםis meaningful because they’re
כסדרן
(2) part 2
(a) nor is the  פסוקneeded to teach the  שיטהof  ואימאthat  אבhas  קדימהover
 בתsince this  שיטהrelies on  סבראto teach the  קדימהof  אבover בת
4)  תוספותas explained by מהרש"א
a)  קשיאto רשב"ם
i) Why would the  מקשןof " "ואימאthink that a  סבראthat says  אבhas  קדימהover בת
is stronger than a  סבראthat  בתhas  קדימהover אב
b)  שיטהof תוספות
i) In fact it’s based on  והעברתםthat  מקשןof " "ואימאis  מדייקthat "ואי אתה מעביר
" – נחלה מן אב אפילו במקום בתnamely that  אבhas  קדימהover בת
ii) The  תרצןanswers either
(1) Part 1
(a)  העברהfrom  אחto  בתdoesn’t count as  העברהin the  פסוקfor a reason set
out in  תוספותthat’s not relevant here – note that this “part 1” is slightly
different from the “part 1” of  רשב"םmentioned earlier
(2) Part 2
(a) So  והעברתםmust instead teach – in accordance with the  הלכהand
contrary to the  שיטהof the  – מקשןthat there is a  העברהfrom  אבto בת
and  בתhas  קדימהover אב
5) מהרש"א
a) The  שיטהof the  מקשןcan also be explained this way
i) Part 1 – the same was Part 1 of the  מהלךof רשב"ם
(1) the  פסוקisn’t needed to teach  העברהfrom  אחto  בתbecause – as we’ve
already explained – the  סדרof the  פסוקיםhas  בתbefore  אחand for 'ר
 ישמעאל ברבי יוסיthe order of the  פסוקיםis meaningful because they’re כסדרן
ii) part 2 – the same as Part 2 of תוספות
(1) So the  פסוקmust instead teach – contrary to the  שיטהof the  – מקשןthat
there is a  העברהfrom  אבto  בתand  בתhas  קדימהover אב

רשב"ם ד"ה ומשני
[דף קט עמוד ב] בד"ה ומשני וכי כו' דלכך הנו"ן תלויה וגם מדקרי ליה לוי
כו' וכדכתב בד"ה ובני משה גרשום כו' עכ"ל כל זה ראיה דהאי בן מנשה
מפרש לה בן משה מיהו הא דגרשום בן משה הוא לא הוה איצטריך לאתויי
לכאורה מקרא דד"ה דבאורייתא מפורש דגרשום בן משה ואפשר משום דשם
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מפורש בני גרשום שבואל הראש דהיינו יהונתן ששב לאל כדלקמן לכך מייתי
האי קרא דד"ה ודו"ק:

דף קי.
רשב"ם ד"ה אבוה דאימי'
[דף קי עמוד א] בד"ה אבוה דאימיה כו' יתרו הס"ד ואח"כ צ"ל הגה"ה ונראה
בעיני דה"ג אלא אי אבוה דאימא מיוסף כו' יותר מיהונתן הגה"ה ואח"כ מ"ה
פוטיאל כו' כצ"ל ואין הגה"ה זו מפרשב"ם ור"ל לפום הך סברא גריס אבוה
דאימה בלא יו"ד והוה נמי ממש אבוה דאימה דהיינו אמה של אשת אליעזר
והוה דור א' יותר רחוק מיהונתן משא"כ לפרשב"ם דאבוה דאימה ע"כ לאו
ממש אלא דור ד' או ה' וק"ל:
גמרא )1
בת טובים  instead ofבת יתרו  marriedמשה a) because
פסל מיכה  toכהן  – was aיתרו  toדור – the fourthגרשום  the son ofיהונתן b) his grandson
1
2
3
4

יתרו
בת יתרו למשה
גרשום
יהונתן

קשיא )c
 so thatבת יתרו  marriedאלעזר אבי פינחס  not relevant here teaches thatדרוש i) A
יהונתן  thanיתרו  and was even closer toיתרו  toדור ג'  wasפינחס
יתרו
בת יתרו לאלעזר
פינחס

רשב"ם  as explained byתירוץ )d
 as well as a descendantיוסף  had the advantage of being a descendant ofפינחס
יתרו of

)i
רשב"ם )2

 means that Eitherגמרא a) The
או דאבוה דאימי' (דפינחס) הי' בן יתרו – ואימא דאימי' (דפינחס) היתה בת יוסף )i
1
2
3
4

אבוה דאימי' בן יתרו ואימא דאימי' בת יוסף
יוסף
יתרו
בת יוסף (אימא
בן יתרו (אבוה
דאימי' דפינחס)
דאימי' דפינחס)
אם פינחס
פינחס

או דאבוה דאימי' (דפינחס) הי' בן יוסף – ואימא דאימי' (דפינחס) היתה בת יתרו )ii
אבוה דאימי' בן יוסף ואימא דאימי' בת יתרו
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1
2
3
4

יתרו
יוסף
בת יתרו (אימא
בן יוסף (אבוה
דאימי' דפינחס)
דאימי' דפינחס)
אם פינחס
פינחס

קשיא )b
יהונתן  – the same asיתרו  toדור ד'  was no more thanפינחס i) still
תירוץ )c
 betweenדור  and actually there was anotherמדייק  isn’tגמרא i) Must be that the
יתרו  andיוסף  and the children ofאם פינחס
יהונתן  more distant thanדור  that’s oneיתרו  toדור ה'  wasפינחס ii) so that
רשב"ם  inהג"ה  ofשיטה – מהרש"א )3
 in theגרסא  because the correctיתרו  toדור ה'  wasפינחס  thatמדייק  is in factגמרא a) The
"דאימי'" " instead ofדאימה"  isגמרא
"או דאבוה דאימה (של אם פינחס אשת אלעזר) הי' בן יוסף – ואמה דאימה (של אם פינחס
אשת אלעזר) היתה בת יתרו
1
2
3
4
5

)i

יתרו
יוסף
בת יתרו (אימא
בן יוסף (אבוה
דאימא דאשת
דאימא דאשת
אלעזר)
אלעזר)
אם אשת אלעזר
אשת אלעזר אם פינחס
פינחס

או דאבוה דאימה (של אם פינחס אשת אלעזר) הי' בן יתרו  -ואמה דאימה (של אם פינחס אשת )ii
אלעזר) היתה בת יוסף"
1
2
3
4
5

יוסף
יתרו
בת יוסף (אימא
בן יתרו (אבוה
דאימא דאשת
דאימא דאשת
אלעזר)
אלעזר)
אם אשת אלעזר
אשת אלעזר אם פינחס
פינחס

דף קי:
רשב"ם ד"ה ששב
בד"ה ששב לא-ל כו' שגלה מטה דן ופסלו כו' בגין חיי וכיון שעמד דוד כו'
הד"א כצ"ל והוא מלשון ירושלמי וק"ל:

גמרא פשוט נבילתא
גמ' פשוט נבילתא כו' כצ"ל בגמרא ובפרשב"ם ובתוספות וק"ל:
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דף קי:
רשב"ם ד"ה אמר לי' אביי ורשב"ם ד"ה אמר לי' רב פפא
[דף קי עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה א"ל אביי כו' והכי איבעי ליה למכתב איש
כי ימות וזרע אין גו' עכ"ל דקדק לפרש בדברי אביי הכא וכן לקמן דלא ה"ל
למכתב רק וזרע אין לו גו' משום דודאי לפי סברת אביי לא איצטריך
לאשמועינן דבת נמי בת ירושה היא כדמסיק אביי ההיא מוכל בת יורשת נחלה
נפקא אבל בדברי רב פפא דקדק לפרש למכתב לבנו ולבתו אבל וזרע אין לו וגו'
ודאי דלא ה"מ למכתב דא"כ לא הוה ידעינן דבת יורשת נחלה כלל ולא הוה
מוקמינן ליה אלא בבן ומיהו מה שפירש בדבור הזה וסד"א היכא דלית בן
ונתתם את נחלתו לאחיו לו גו' כו' ה"נ אין בתו יורשתו דאין כו' עכ"ל אין זה
לפי סברת אביי דודאי בת נמי בת ירושה היא ולא איצטריך כלל האי קרא דהכא
אלא להקדים בן לבת אלא לפי מה שהבין רב פפא בדברי אביי דליכא קרא דבת
נמי בת ירושה היא פירש כן ודו"ק:
בד"ה אמר ליה רב פפא כו' ומשום דאתא קרא לאשמועינן כדרבי לא הוה מצי
למכתב לבנו ולבתו כו' עכ"ל לפי מה שפירש רשב"ם לעיל דירושת הבן דריש
ליה רבי מהכא ושלא כדברי התוספות שכתבו דרבי דמוקי והעברתם שאין לך
מעביר כו' אין זה צורך שום דרשה קשה דה"ל לרב פפא להקשות הכא
בפשיטות {(דא"כ)} {דאי נמי} בת נמי בת ירושה היא איצטריך למכתב
והעברתם כדרבי ואביי נמי דמשני כפי' רשב"ם דבת ישנה בכלל ירושה וה"מ
למכתב וזרע אין וגו' כו' הא איצטריך למכתב והעברתם גו' לכדרבי ללמוד
מיניה ירושת הבן מן האם וי"ל דודאי אי אשמועינן הכא דבת נמי בת ירושה
היא שפיר כתב לה בלישנא דוהעברתם למילף מיניה ג"כ ירושת הבן מן האם
אבל כיון דכבר כתיב דבת נמי בת ירושה היא לא ה"ל למכתב הכא ונתתם את
נחלתו לבתו לאשמועינן דבת נמי יורשת היא אלא ה"ל למכתב דבן יורש אמו
וק"ל:
הקדמה 1) First
במדבר כז )a
איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו )i
במדבר לו )b
וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת בית אביה תהי' לאשה למען ירשו בני
ישראל איש נחלת אבותיו

)i

הקדמה 2) Second
דף קט at :ברייתא )a
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i) רבי
(1) בכולן נאמר בהן נתינה וכאן [בקרא דוהעברתם] נאמרה בהן העברה
(2) שאין לך שמעביר נחלה משבט לשבט אלא בת
b)  רשב"םat : דף קטat ד"ה הואיל
i)  רביderives from  והעברתםthat  בעל יורש את אשתוand בן יורש את אמו
c)  תוספותat . דף קיat ד"ה טעמא
i)  רביderives no  דיןat all from  והעברתםand mentions only that the  לשוןof העברה
applies to  ירושת בתbecause this  ירושהcan lead to  העברת נכסיםfrom one  שבטto
another
3)  גמראat .דף קי
a) שאלה
i) מנלן דהבנים קודמים לבנות
b) תשובה
i) דכתיב איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו
ii) טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם
4)  שקלא וטריאof  אבייand  רב פפאthat  רשב"םand  תוספותwill be  מבארbelow
a) First  קשיאof רב פפא
i) Maybe  ובן אין לו והעברתםteaches only that if there’s a  בתand no  בןthen there’s
a  העברהof the entire  נחלהto בת
ii) The  פסוקdoesn’t deal with the  דיןwhere there is both  בןand  – בתand it’s
possible that  בןand  בתshare equally
b) First  תירוץof אביי
i) If  בןand  בתshare equally it can’t be that a  פסוקis needed to teach that where
there’s only a  בןor a  בתthat person is  יורשthe entire נחלה
c) Second  קשיאof רב פפא
i) Maybe the  פסוקis needed to teach that a  בתis also a  בת ירושהin the first place
d) Second  תירוץof אביי
i) We already know that a  בתis a  בת ירושהfrom ""וכל בת יורשת נחלה
5)  הקדמהto  רשב"םon the first  תירוץof  אבייas explained by  מהרש"אat ד"ה אמר לי' אביי
a)  רשב"םis first  מפרשthe first  תירוץof  אבייbased on the actual  כוונהof אביי
b)  רשב"םthen explains that  רב פפאmisunderstood the first  תירוץof  אבייand this is
why  רב פפאfollowed with his second  קשיאto אביי
6)  – רשב"םactual  כוונהof אביי
a)  תירוץof אביי
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i) If  בתand  בןare equals then they both count the same as " "זרעand the  פסוקthat
starts " "ואם אין לוshould have read this way: איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את
נחלתו לאחיו
ii) So it must be that  בןis  קודם לבתand the  פסוקneeds to teach that still – if
there’s no  – בןthen והעברתם כל נחלתו לבתו
b) שאלה
i) Why wasn’t  אבייin his  תירוץconcerned that maybe  בןand  בתare equals and
the  פסוקcan’t say " "וזרע אין לוbecause unless the  פסוקmentions  בתwe might
have thought that  בתhas no  דין ירושהaltogether and doesn’t count as  זרעfor
the purpose of ירושה
c) תשובה
i)  אבייrealized – and assumed that  רב פפאwould understand – that the  פסוקof
 וכל בת יורשת נחלהalready teaches that  בתis a בת ירושה
7)  תירוץ – רשב"םof  אבייas misunderstood by רב פפא
a) רב פפא
i) didn’t realize that  אבייrelies on ' וכל בת וכוto teach that  בתis a  בת ירושהand
thought that as a result it couldn’t be that  אבייanswered that if  רב פפאis correct
the  פסוקshould have said וזרע אין לה
ii) instead  רב פפאthought that  אבייanswered only that
(1) if  בןand  בתare equal the  פסוקwouldn’t need to deal at all with the העברה
case where there’s only בת
(2) and it would have been enough for the  פסוקto say "ואיש כי ימות ונתתם נחלתו
לבנו ולבתו
b) that’s why  רב פפאthen asked his second  קשיאto אביי
i) קשיא
(1) I can say that  בןand  בתare equal
(2) and the reason that the  פסוקdoesn’t say  ונתתם נחלתו לבנו ובתוis that והעברתם
is needed to show that  בתis a  בת ירושהalso where there’s only  בתand
there’s a total  העברהfrom one  שבטto another
c)  תירוץof אביי
i) We already know this from וכל בת יורשת נחלה
8)  מהרש"אat ד"ה אמר לי' רב פפא
a)  קשיאto the  שיטהof  רשב"םthat  רביderives  ירושת הבן מאמוfrom והעברתם
i) For אביי
(1) How can  אבייderive from  וכל בת יורשת נחלהthat a  בתis a  בת ירושהand say
that  בן ובתaren’t  שויןbecause otherwise the  פסוקshouldn’t have said
 והעברתםand instead should have said that ""איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם

23

 toוהעברתם  and needs to sayונתתם נחלתו לבנו ובתו  can’t sayפסוק (2) When the
ירושת הבן מאמו teach
רב פפא ii) For
בן ובת  that it’s possible thatאביי  more simply say toרב פפא (1) Why doesn’t
פסוק  because theונתתם את נחלתו לבנו ובתו  can’t sayפסוק are equal and the
ירושת הבן מאמו  to teachוהעברתם needs to say
תירוץ )b
i) Part 1
 becauseירושת בן מאמו  to teach only thatוהעברתם  wouldn’t rely onפסוק (1) The
בן יורש אמו  would have preferred to say directly thatפסוק then the
פסוק  we understand that theבת ירושה  isבת  also teaches thatפסוק (2) But if the
דינים " to imply bothוהעברתם" uses the word
ii) Part 2
וכל בת  sinceוהעברתם  holds there’s no need forאביי (1) This explains why
ירושת הבן  can’t teach onlyוהעברתם  soירושת הבת  already teachesיורשת נחלה
מאמו
 is needed forוהעברתם  needs to ask thatרב פפא (2) This also explains why
 can’t teachוהעברתם  because otherwise it would be clear thatירושת הבת
ירושת הבן מאמו

תד"ה האיש את אמו
תוס' בד"ה האיש את אמו כו' בין לירש בין להוריש דמ"ל זכרים ומ"ל נקבות
כו' עכ"ל בנקבות לירש נמי נסבת נחלה ע"י בעלה מ"מ בירושה גופה אם לא
תנשא אח"כ לבעל שהוא משבט אחר לא תסוב הנחלה משא"כ בבן דבירושה
גופה מוסב נחלת האם וק "ל:

דף קיא.
תד"ה קל וחומר לשכינה
[דף קיא עמוד א] בד"ה ק"ו לשכינה כו' ועוד אמר בספרי כו' ואמשה רבינו
אמאי נקט י"ד ודוחק כו' היינו הקדוש ברוך הוא כו' עכ"ל ר"ל דמלך וכהן
גדול משמע דכולה אמשה קאי ולא אקב"ה והוא סתירה לפי' ר"ת ומיהו לא
ניחא להו לפרש דנקט י"ד משום מלך וכ"ג ז' משום כל חד דאם כן תקשי נמי
אין זה ק"ו דמן הדין יש להיות כך ודו"ק:
גמרא )1
"ויאמר ה' אל משה ואביה ירק בפני' הלא תכלם שבעת ימים קל וחומר לשכינה י"ד יום" )a
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אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון )b
מהרש"א  as explained byתוספות )2
קשיא )a
 would have been 14 daysכלימה  theדיו  assume that withoutגמרא i) Why does the
רבינו תם  byתירוץ )b
מרים  toשכינה  by theהקפדה  assumes that there was aגמרא i) The
ii) Now
 has 10שכינה  in a child and theחלקים (1) a father and mother each has five
כלימה  should be double theשכינה  from theהקפדה  caused byכלימה (2) So the
 from a fatherהקפדה caused by
קשיא c) First
 theרבינו תם  ofחשבון  – based on the directקל וחומר i) then – even without the
 should be 14 daysכלימה
קשיא d) Second
משה רבינו  but was byשכינה  wasn’t by theהקפדה  says theספרי )i
מהרש"א )3
קשיא )a
כהן גדול  and asמלך  was both asמשה  byהקפדה  also says that theספרי )i
 of 14 days is calculated based onחשבון  answer that theתוספות ii) Why doesn’t
כהן גדול  and seven days forמלך seven days for
תירוץ )b
קל  would still apply: then even without aרבינו תם  toמהרש"א  ofקשיא i) The first
חשבון  should be 14 days based on the directכלימה  theוחומר

תד"ה מקיש
בד"ה מקיש מטה כו' והא דדרשי' נמי וירש כו' הוה מוקמינן בבן הבן דוקא
כו' עכ"ל ר"ל אבל בת הבן וכל אינך דלקמן לא הוה ידעינן אפי' לירש אי
לאו בן אין לו עיין עליו {ובת אין לו} ולא הוה מקשינן ירושה שניה
לראשונה לענין להקדים בן הבת לבת הבן אלא לענין שירש בן הבן אבל בת
הבן לא תירש כלל אי לאו בן אין לו עיין עליו {וכן בן הבת ובת הבת לא
ירשו כלל אי לאו בת אין לו} ודנקט לקמן גבי דרשת בן אין לו עיין כו' נמי
בן הבן אגב אחריני נקט ליה דבן הבן שפיר שמעינן ליה מהיקשא דירושה
שנייה לראשונה ובגליון תוספות מצאתי וז"ל אכתי אמאי איצטריך אין לו
דבת למשמוש נילף לה ממשמוש דבן בהיקשא דמטות כו' ודו"ק:
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1)  – תוספותthe  שיטהof ר"י
a) " "ממטותis  מקיש נכסי אםto  – נכסי אבas a result we derive that  בןhas  קדימהover בת
in  נכסי אםthe same as  בןhas  קדימהover  בתin  – נכסי אבnamely  בן דינהhas קדימה
over  בת דינהin the  נכסיםof דינה
b) " "וירש אותהteaches by  היקשfrom  ירושה ראשונהto ' ירושה שניthat  בןis  קודםto  בתin a
 נחלהfrom – אבי אםnamely where  יעקבdied and  דינהhad already died then בן דינה
has a  קדימהover  בת דינהin the  נכסיםof  יעקבthat come to both  בןand  בתfrom יעקב
by  משמושin the  קברof  – דינהthe  פרטיםof the  היקשfrom  ירושה ראשונהaren’t
relevant here
2)  ברייתאat . דף קטוas explained by תוספות
a) " "בן אין לוteaches that  בן הבןand  בת הבןare  יורשfrom  בן שמת כברby  משמושfrom
his קבר
b) " "בת אין לוteaches that  בן הבתand  בת הבתare  יורשby  משמושfrom  בת שמתה כברby
 משמושfrom her קבר
3) תוספות
a) קשיא
i) We established from  וירש אותהand its  היקשof  ירושה שני' לירושה ראשונהthat
 נכסי יעקבare  ממשמשיןin  קבר דינהfor the benefit of ) בן דינה (בן הבתand בת דינה
() בת הבתand it’s a  כל שכןthat there’s  משמושfor  בן הבןand בת הבת
b)  תירוץas explained by מהרש"א
i) The  היקשof ' ירושה ראשונה לירושה שניteaches at first only that  בן הבןis  יורשby
משמוש
ii) That’s why the  אין לוof  בןis needed to teach that  בת הבןis also  יורשתby משמוש
and the  אין לוof  בתis needed to teach that  בן הבתand  בת הבתare also  יורשיןby
משמוש
iii) But once I know from  בן אין לוand  בת אין לוthat there is also  משמושfor בת הבן
as well as for  בן הבתand  בת הבתwe rely on the  היקשto teach further that – in
taking  נכסיםby  בן דינה – משמושhas  קדימהover  בת דינהand by way of  כל שכןthat
 בן הבןis  קודםto בת הבן
4) מהרש"א
a) קשיא
i) Then why does the  ברייתאsay that from  בן אין לוwe also derive  משמושfor בן
הבן
b) תירוץ
i) "'"אגב אחריני נקט לי
c)  קשיאby גליון
i) Once we know from the  היקשand from  בן אין לוthat there is  משמושfor בן הבן
and  בת הבןwhy does the  גמראneed to derive from  בת אין לוthat there is משמוש
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מקיש  that’sממטות  could instead have relied onגמרא  –theבת הבת  andבן הבת for
נכסי אב  toנכסי אם

דף קיא:
בא"ד ולמאן דדריש
[דף קיא עמוד ב] בא"ד ולמאן דדריש בעל משארו איצטריך לעבור עליו בב'
לאוין כו' עכ"ל רצונם לומר דלמאן דלית ליה ירושת הבעל אלא מדאיצטריך
לא תסוב שני פעמים כדלקמן איצטריך שפיר לא תסוב ב' פעמים אחד ללאו
בהסבת הבן ואחד ללאו בהסבת הבעל ואי לאו הכי לא הוה ידעינן כלל ירושת
הבעל אבל למאן דדריש ירושת הבעל משארו ע"כ בלאו דלא תסוב אחד הוה
ידעינן שפיר הסבת בעל כמו בבן ולא איצטריך ב' לא תסוב אלא לעבור ב' לאוין
בכ"א משניהם וק"ל:

רשב"ם ד"ה מפסקי קראי
בפרשב"ם בד"ה מספקא קראי כו' והקרוב אליו שהוא מאוחר אתה עושה
מוקדם עכ" ל בגליון אף על גב דלרבא נמי הקרוב אליו קאי אדלעיל ל"ק ליה
אלא לאביי דצריך לאוקמא שארו אדלבתריה והקרוב אליו אדלעיל ומפסיק
באמצע הציווי ושדי נמי למ"ד דלשארו על הקרוב עכ"ל הגליון והוא דחוק
ול"נ דהקרוב אליו קאי שפיר אשארו דסמיך ליה לרבא דאשתו נקראת קרובה
כדדרשינן כי אם לשארו הקרוב גו' אין שארו אלא אשתו ורשב"ם שפירש נמי
בברייתא והאי דכתיב הקרוב אליו מסקנא דההוא קרא הוא דכתיב ואם אין אחין
כו' היינו לאביי אבל לרבא לא קאי אדלעיל ודו"ק:
קרא )1
ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אותה )a
ברייתא )2
שארו זו אשתו ללמד דאיש יורש את אשתו )a
גמרא )3
קשיא )a
אשה יורשת את בעלה  is thatפסוק i) The simple meaning of the
רשב"ם  as explained byאביי  ofתירוץ )b
 this way:פסוק i) Read the
ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו להקרוב אליו ממשפחתו – שארו וירש אותה
אביי  ofתירוץ  of theביאור – רשב"ם )4
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ונתתם את נחלתו להקרוב אליו ממשפחתו  first teaches thatפסוק a) The
שארו וירש אותה  thatמילתא אחריתי  then teaches theפסוק b) The
גמרא  of theהמשך )5
רבא  byקשיא )a
 toונתתם  and to moveפסוק  to the end of theשארו  to moveפסוק  theמפסיק  isאביי )i
פסוק the beginning of the
רבא  byתירוץ )b
ונתתם את נחלת שארו לו וירש אותה  this way:פסוק i) Explain the
גליון )6
שאלה )a
הקרוב אליו  do withרבא i) What does
תשובה )b
ואם אין אחים לאביו הקרוב אליו ממשפחתו ונתתם את נחלת  this way:פסוק  reads theרבא )i
שארו לו
קשיא )c
ונתתם  by movingפסוק  theמפסיק  too is alsoרבא )i
תירוץ )d
 toונתתם  ofציווי  theמפסיק  is alsoאביי  butמפסיק קראי  is alsoרבא  thatאין הכי נמי )i
שארו  and not toוהקרוב apply it to
מהרש"א )7
דוחק  is aגליון  of theתירוץ a) The
גליון  of theקשיא  to theתירוץ )b
 this way:פסוק  reads theרבא )i
ונתתם את נחלת שארו הקרוב אליו ממשפחתו לו וירש אותה
מהרש"א  ofהמשך )8
ונתתם את נחלתו להקרוב אליו  first teaches thatפסוק  – that theרשב"ם  ofפירוש a) The
 – appliesשארו וירש אותה  thatמילתא אחריתי  then teaches theפסוק  and theממשפחתו
רבא  and not forאביי only for

תד"ה לו משפט הבכורה
תוס' בד"ה לו משפט הבכורה השתא לא שייך למפרך אפילו בלא הנך קראי כו'
עכ"ל דהכי משמע להו דלרבא לא קאי דרשה דאביי ודרב נחמן ב"י מדקאמר
אלא אמר רבא כו' אבל לרב נחמן ב"י קאי דרשה דאביי ולא קאמר אלא אמר
רב נחמן ב"י ובגליון הקשה ר"א כיון דמאונו ולא אונה ממעטינן אלמון שנשא
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בתולה ומהשתא מאשר ימצא לו נמעט אפי' בחור שנשא בתולה ונראה דלעולם
הוה מוקמינן ליה בבחור שנשא אלמנה דלא שמעינן ליה מאלמון שנשא בתולה
דה"א היכא דהוי אונו אף על גב דלא הוה אונה ה"א נוטל פי שנים דמגו דשקיל
דידיה שקיל דידה עכ"ל גליון וק"ל:

תד"ה הוא יורש
בד"ה הוא יורש כו' דמדקפיד בסבת הבעל ולא קפיד כו' עכ"ל דמאן דיליף ליה
ירושת הבעל משארו ודאי דאיכא הסבה בירושת הבעל כמו בבן ואיכא לאוקמא
לא תסוב אתרוייהו כמ"ש לעיל דתרוייהו משמע מיניה אבל הסבת האשה ודאי
דלא משמע בהני קראי דהסבה ודו"ק:

דף קיב.
תוספות ד"ה אימא דנפלה
[דף קיב עמוד א] בד"ה אימא דנפלה כו' תימה כו' הל"ל דפנחס ויאיר ירשו
מאמם כו' עכ"ל ר"ל דודאי מעיקרא דפריך דלמא דזבין מזבן דאתא קרא
להראות עושרם הל"ל נמי דפנחס ויאיר ירשו מאמם כו' אלא דגדולה מזו יש
להקשות דאיכא למימר דקרא לאו בירושה כלל משתעי כפרשב"ם מיהו השתא
נמי דמשני ליה דזבין מזבן לא מצית אמרת כו' מ"מ כיון דאכתי לא מיתרצי
מירשו מאמם ואתי קרא להראות עושרם ל"ל לדחוק עצמו למפרך משדה
חרמים ודו"ק:
יורש את אשתו  isבעל  thatלימודים – גמרא )1
לימוד a) First
ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פינחס בנו )i
פינחס  thatמוכרח  it’sגבעת אלעזר  and notגבעת פינחס  were calledנכסים ii) Since the
אלעזר  from his fatherנכסים  theseיורש wasn’t
בעל יורש אשתו  teaches thatפסוק  and theיורש נכסי אשתו  wasפינחס iii) Must be that
"ואומר" – לימוד b) Second
ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו  ...עריםi) ...
 didn’t haveשגוב  thatנכסים  haveיאיר ii) How did
בעל יורש אשתו  teaches thatפסוק  and theיורש נכסי אשתו  wasיאיר iii) Must be that
גמרא )2
קשיא )a
 neededלימודים i) Why are two
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b) תירוץ
i) There is this  קשיאto the first  – לימודmaybe the  נכסיםhad belonged to אשת
 אלעזרthe mother of  אלעזר – פינחסwasn’t  יורשthese  נכסיםbecause  בעלis
not  יורש את אשתוand instead  פינחסwas  יורשthese  נכסיםfrom his mother אשת
 אלעזרand the  פסוקteaches that בן יורש את אמו
c) קשיא
i) The same  קשיאapplies to the second  – לימודmaybe the  פסוקteaches that בן
יורש את אמו
d) תירוץ
i) There’s no need for two  פסוקיםto teach that  בן יורש את אמוso it must be that
one  פסוקteaches that בעל יורש את אשתו
e)  קשיאas explained by מהרש"א
i) Why do you assume that the  פסוקיםteach  דיני ירושהat all
ii)  פינחסand  יאירmight have been  קונהthe  נכסיםand the  פסוקיםmention the נכסים
only  להראותthe  עושרof both  פינחסand יאיר
f) תירוץ
i) if  פינחסwas  קונהhis  נכסיםthey’d be  חוזר ביובלand  פינחסwouldn’t have been
 קוברhis father  אלעזרin  נכסיםthat are חוזר ביובל
g) קשיא
i) Maybe  פינחסtook his  נכסיםas  שדה חרמיםthat isn’t חוזר ביובל
3) תוספות
a) Instead of asking the  דוחקof  שדה חרמיםwhy doesn’t the  גמראask that possibly
both  פינחסand  יאירwere  יורש מאמםand the  פסוקיםmention their  נכסיםonly להראות
the  עושרof both  פינחסand יאיר
4) מהרש"א
a) שאלה
i) When the  גמראfirst asked that maybe the purpose of the  פסוקיםis להראות עשרם
and not to teach ירושת הבעל
ii) Why didn’t the  גמראsuggest that maybe they took their  נכסיםby ירושה מאמם
b) תשובה
i) The  גמראpreferred the stronger  קשיאthat maybe they bought the  נכסיםand no
 ירושהwas involved altogether
ii) But – once the  גמראanswered that this isn’t possible for  פינחסbecause then the
 נכסיםwould be  – חוזר ביובלin order to ask again that maybe the purpose of the
 פסוקis " "להראות עשרםwhile at the same time avoiding the  דוחקof – שדה חרמים
 תוספותneeds to suggest that they took the  נכסיםby ירושה מאמם
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תוספות בא"ד ונראה לר"י
בא"ד ונראה לר"י כו' וה"פ דברייתא כו' תקנתא לנחלת האם וכ"ת כו' ומיתורא
דקרא כו' עכ"ל יש לדקדק דמ"מ מה השיב אביי לרב פפא דכיון דהתנא גופיה
אית ליה דמצינן למימר דלא אתא קרא למיעבד תקנתא אלא לנחלת האב אף על
גב דכתיב יורשת ב' מטות א"כ מיתורא דקרא נמי לא שמעי' מידי דהא איכא
למימר כקושית התנא לעבור בב' לאוין וקראי דפנחס ויאיר איכא למימר
כקושית דרב פפא דאתי קראי להראות עושרם וי"ל דודאי התנא סמך עיקר
מלתא איורשת ב' מטות דמשמע דאתי קרא למעבד תקנתא נמי לנחלת האם
אלא לרווחא דמלתא קאמר הכי וכ"ת בסבת הבן כו' ת"ש לא תסוב כו' ולית לן
לדחוקי במלתיה כיון דאיכא נמי יתורא דקראי ודו"ק:
בסיוע ר' אליעזר מנחם פאלגער
פסוקים – הקדמה 1) First
וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת בית אביה תהי' לאשה למען יירשו בני )a
ישראל איש נחלת אבותיו
לא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת בית אבותיו ידבקו בני ישראל )b
ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל )c
הקדמה 2) Second
אשה  deal with anלא תסב  ofפסוקים  teaches that theפסוק  in the firstממטות a) The word
נחלת אב  ofבת ירושה  who is aאשה  as well as with anנחלת אם  ofבת ירושה who is a
הקדמה 3) Third
שאלה )a
שבט ראובן  and is fromבת ירושה  who is aאשה  if anסבת נחלה i) How might there be
שבט שמעון  fromבעל  to aנישאת is
תשובה )b
נחלה  herיורש  and isשבט שמעון  who will be ofסבת בן i) Either by
נחלה  herיורש  isבעל  ifסבת בעל ii) Or by
הקדמה 4) Fourth
 saysברייתא  in aר' ישמעאל )a
 it must be that oneסבת בן  forלאו  can’t both teach aלא תסב  ofפסוקים i) Since two
בעל יורש את אשתו  and proves thatסבת בעל  forלאו  is aפסוק
 – theיאיר  andפינחס  fromבעל יורש את אשתו  thatראי'  brings anotherברייתא ii) The
) aren’t relevant toלהראות את עשרם( ראי'  to thisפירכא  and of aראי'  of thisפרטים
מהרש"א this
הקדמה 5) Fifth
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a)  קשיאof רב פפא
i) Maybe the two  פסוקיםboth deal with  סבת בןand there’s no  יתוראbecause the
purpose of the  פסוקיםis  – לעבור עליו בשני לאויןit follows that there’s no 'ראי
from the  פסוקיםthat בעל יורש את אשתו
6)  גמראas explained by  ר"יin תוספות
a)  תירוץby  אבייto the  קשיאof רב פפא
i) The  היקשof  ממטותteaches that the  פסוקיםdeal with  נחלת אםas well as with
נחלת אב
ii) The  פסוקיםof  לא תסבteach that the  אשהneeds to undertake a certain  תקנתאto
avoid  – הסבהfor  נחלת אםthis  תקנתאapplies only to סבת בעל
iii) So it must be that the  פסוקיםdeal also with  – סבת בעלthis proves that בעל יורש
את אשתו
7)  המשךof  תוספותon the  כוונהof the  ברייתאas understood by אביי
a) קשיא
i) Maybe – despite the  היקשof  – ממטותthe  פסוקיםteach a  תקנתאonly for נחלת אב
where the  תקנתאapplies also to  סבת בןso there’s no proof that בעל יורש את אשתו
b) תירוץ
i)  אבייcan still rely on  יתורא דקראto prove that one of the  פסוקיםmust deal with
 סבת בעלand בעל יורש את אשתו
8) מהרש"א
a)  קשיאto the  המשךof תוספת
i) We’ve established that – unless we say that the  פסוקיםteach a  תקנתאalso for
 – נחלת אםboth  פסוקיםcan deal with  סבת בןto be  מחייב ב' לאויןand there’s no
יתורא
ii) And we’ve also established the  פסוקיםof  פינחסand can  יאירdon’t teach that
 בעל יורש אשתוbecause the purpose of the  פסוקיםcan be להראות עשרם
b) תירוץ
i) In fact the  ברייתאplaces its  עיקרreliance on " "ממטותto prove that the פסוקים
provide for  תקנתאalso for  נחלת אםas we’ve explained
ii) The  המשךof  תוספותsays  לרווחא דמילתאthat even were  ממטותno proof that the
 פסוקalso deals with  נחלת אםthere is some further support from a – יתורא
although it’s subject to the  פירכאmentioned earlier

:דף קיב
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רשב"ם ד"ה דמנסבינן לה
[דף קיב עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה דמנסבינן לה כו' דבשלמא נחלתם מאביה
לא מיעקרא כו' ואף על גב דמעיקרא היתה משבט ראובן כו' עכ"ל רצה לומר
דהא לא הוצרך לאוקמא בכה"ג דמנסבינן לה לגברא דאבוה משבטא דאבוה
ואימיה משבטא דאימא אלא משום נחלת האם אבל משום נחלת אביה ניחא ליה
בלאו הכי והיינו כפרשב"ם דבשלמא נחלתם מאביה לא כו' ודו"ק:

תד"ה ה"ג רבינו תם ותוספות בא"ד ועוד
תוס' בד"ה ה"ג ר"ת כו' דלפי' הקונטרס לא א"ש אמאי קרי הך בסבת הבן והך
בסבת הבעל כו' עכ"ל באמת כבר הרגיש רשב"ם בזה ופי' לפי גירסתו ושיטתו
דברייתות דתרוייהו תנו בין בסבת הבן ובין בסבת הבעל ולא תני חדא בסבת הבן
וחדא בסבת הבעל ולכך לא גרס הכא פסקא תניא בסבת הבן וגרס נמי לקמן תניא
אידך כמ"ש מהרש"ל אלא שהתוס' לא משמע להו הא דקאמר תניא בסבת הבן
ותניא בסבת הבעל דאתרוייהו קאי אלא משמע דחדא מינייהו איירי בסבת הבן
וחדא בסבת הבעל ודו"ק:
בא"ד ועוד דלפ"ה המ"ל נמי דכ"ע מיהת קרא קמא בסבת הבן כו' עכ"ל גם
בזה פי' רשב"ם דמוקי מסברא לקרא קמא בסבת הבן דקריב ליה טפי מבעל כו'
מיהו היינו דוקא לתנא בתרייתא אבל לתנא קמייתא כיון דע"כ לית ליה האי
סברא מדקאמר אקרא קמא או אינו אלא בסבת הבעל כו' ה"ל לתלמודא נמי
לפרש דלכ"ע מיהת קרא קמא בסבת הבן משמע כדמפרש ליה לקרא בתריה
דלכ"ע בסבת הבעל משום דתנא בתרייתא לא ס"ל הך דרשה דאחר מיהו הרי"ף
והרא"ש הביאו תניא אידך כו' דהיינו ברייתא בתרייתא וכגירסת רשב"ם
וסיימו בדבריהם דבן לאו אחר הוא והוא תמוה לכאורה דלגירסת רשב"ם ודאי
משמע לתנא בתרייתא דמשום דאייתר ליה קרא תנינא מוקי ליה בסבת הבעל
ולא משום דבן לאו אחר הוא וכפי' רשב"ם ויש ליישב דאי למאי דמסיק לה
לתנא קמייתא משום דבן לאו אחר הוא ה"נ אית לן למימר הכי לתנא בתרייתא
ולרווחא דמלתא קאמר הכי דמשום יתורא נמי אתי לסבת הבעל ודו"ק:
הקדמה 1) First
ממטה אל מטה – קרא א' )a
לא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת בית אבותיו ידבקו בני ישראל )i
ממטה למטה אחר – קרא ב' )b
ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל )i
הקדמה 2) Second
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סבת בעל  andסבת בן  on the meanings ofדיבורים a) See the prior
הקדמה 3) Third
סבת בעל  orסבת בן  deal withקרא ב'  andקרא א'  deal with whetherברייתות i) two

שיטת רשב"ם
שיטת ר"ת

ברייתא א'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל
בן
בעל
בעל

ברייתא ב'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל
בן
בעל
בן

רשב"ם  according toברייתא א' – הקדמה 4) Fourth
 hasn’tגמרא  theסוגיא  – at the beginning of theבעל  must deal withקרא ב' )a
 explainsגמרא  theסוף סוגיא  but atסבת בעל  must deal withקרא ב' determined why
בעל  impliesקרא ב' " inאחר" that
יתורא  because otherwise it’s aבן  must deal withקרא א' )b
c) Note that
 because if soבן  deals withקרא א'  thatסברא  relies on aברייתא א' i) It can’t be that
 deals withקרא א'  to teach thatיתורא  wouldn’t have had to rely on aברייתא the
בן

שיטת רשב"ם
שיטת ר"ת

ברייתא א'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל (מדכתיב
בן (דאי בבעל
אחר)
איכא יתורא)
בעל
בעל

ברייתא ב'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל
בן
בן

בעל

ר"ת  according toברייתא א' – הקדמה 5) Fifth
 hasn’tגמרא  theסוגיא  – at the beginning of theבעל  must deal withקרא ב' )a
 explainsגמרא  theסוף סוגיא  but atסבת בעל  must deal withקרא ב' determined why
בעל  impliesקרא ב' " inאחר" that
יתורא  and we’re not concerned aboutבעל  also deals withקרא א' )b

שיטת רשב"ם
שיטת ר"ת

ברייתא א'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל (מדכתיב
בן (דאי בבעל
אחר)
איכא יתורא)
בעל (מדכתיב
בעל (ברייתא א'
לא חייש ליתורא) אחר)

ברייתא ב'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל
בן
בן

בעל

ר"ת  andרשב"ם  for bothברייתא ב' – הקדמה ו' )6
רשב"ם  explained byסברא  based on aבן  must deal withקרא א' )i
 evenיתורא  is concerned withברייתא  because thisבעל  must deal withקרא ב' ii) So
רבינו תם for
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'ברייתא ב
'קרא ב
'קרא א
""למטה אחר
""ממטה אל מטה
בעל (דאי בבן
)בן (סברא
)איכא יתורא
'בעל (ברייתא ב
)בן (סברא
)חיישי ליתורא

'ברייתא א
'קרא ב
'קרא א
""למטה אחר
""ממטה אל מטה
בעל (מדכתיב
בן (דאי בבעל
)אחר
)איכא יתורא
בעל (מדכתיב
'בעל (ברייתא א
)לא חיישי ליתורא אחר

שיטת רשב"ם
שיטת ר"ת

7) גמרא
a) קשיא
i) "מאי משמע דלכולי עלמא קרא ב' בבעל
b) תירוץ
i) " "אחרin ' קרא בimplies בעל
8) Now
a) Both for  רשב"םand  ר"תthe  קשיאof " "מאי משמעcan’t apply to ' ברייתא בsince both
agree that ' ברייתא בknows that ' קרא בis  בבעלbecause  מסבראwe know that קרא קמא
is  בבןso that ' קרא בmust be  בבעלin order not to be a יתורא
b) The  קשיאdoes apply to 'ברייתא א
i) For רשב"ם
(1) Because for  רשב"םwe’ve proved that ' ברייתא אknows of no  סבראto decide
that ' קרא אdeals with  בןand that ' ברייתא אsays ' קרא אdeals with  בןonly
because it’s a  יתוראsince ' קרא בdeals with  – בעלso it’s correct to ask how
we know that ' קרא בis  בבעלand to answer that we know it from the משמעות
of אחר
ii) for ר"ת
(1) Because  ר"תholds that ' ברייתא אsays that since ' קרא בdeals with  בעלit
follows that ' קרא אalso deals with  – בעלso it’s correct to ask how we
know that ' קרא בis  בבעלand to answer that we know this from the משמעות
of אחר
9)  תוספותpart 1 as explained by מהרש"א
a) הקדמה
i) For ר"ת
(1) we understand that the  גמראcouldn’t ask – מאי משמע דלכולי עלמא קרא א' בבן
(2) Because ' ברייתא אsays ' קרא אis  בבעלand ' ברייתא בsays ' קרא אis  בבןbased
on a סברא
b) קשיא
i) But for רשב"ם
(1) I can accept that the  גמראunderstands that ' ברייתא בsays ' קרא אis בבן
because of סברא
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(2) but we’ve proved that ' ברייתא אdoesn’t accept that there’s a valid  סבראto
apply ' קרא אto  בןand – so long as the  גמראdoesn’t realize that 'קרא ב
applies to  בעלbecause of the  משמעותof " – "אחרwe also have no proof that
' קרא אis a  יתוראthat needs to be applied to בן
(3) so – at the same time that the  גמראasks for ' ברייתא אhow do you know that
' קרא בdeals with  – בעלthe  גמראcould also have asked how do you know
that ' קרא אdeals with בן
10)  תוספותpart 2 on  גרסאותby  רשב"םand  ר"תin the  – גמראas explained by מהרש"א
a) By way of  הקדמהto the two  ברייתותthe  גמראsays "– "תניא בסבת הבן תניא בסבת הבעל
for  רשב"םthis means that each of the  ברייתותapplies the first  קראto  סבת הבןand
the second  קראto  – סבת בעלwhile for  רבינו תםthis means that ' ברייתא בsays 'קרא א
deals with  סבת בןand ' ברייתא אsays ' קרא אdeals with סבת בעל
b) Note that
i)  ר"תis  גורסthat the  גמראthen continues and says " "תניא בסבת בעלto introduce
' ברייתא אthat says ' קרא אdeals with  סבת בעלand to suggest that 'ברייתא ב
disagrees and says ' קרא אdeals with סבת בן
ii)  רשב"םisn’t  גורסthat the  גמראcontinues with " "תניא בסבת בעלbecause for
 רשב"םboth  ברייתותagree that ' – קרא בand only ' – קרא בdeals with סבת בעל
c) Note also that
i)  רבינו תםis  גורסthat the  גמראcontinues further and says " "תניא בסבת הבןto
introduce ' ברייתא בbecause '– ברייתא אunlike ' – ברייתא בdeals only with סבת בן
ii) But  רשב"םis  גורסonly " "תניא אידךto introduce ' ברייתא בbecause 'ברייתא ב
agrees with ' ברייתא אthat ' קרא אdeals with בן
d) Note also that
i) The first  ברייתאaccording to the  גרסאof  רשב"םsays
(1) "[קרא א'] בסבת הבן הכתוב מדבר – אתה אומר בסבת הבן או אינו אלא בסבת הבעל
"כשהוא אומר [קרא ב'] הרי הסבת הבעל אמור – הא מה אני מקיים [קרא א'] בסבת הבן
(2) Since it’s because a  יתוראthat makes us decide that ' פסוק אdeals with בן
ii) The first  ברייתאaccording to the  גרסאof  רבינו תםsays
(1) – "[קרא א'] בסבת הבן הכתוב מדבר – אתה אומר בסבת הבן או אינו אלא בסבת הבעל
"כשהוא אומר [קרא ב'] הרי בסבת הבעל הכתוב מדבר
(2) The  ברייתאdoesn’t say " "הא מה אני מקייםbecause ' ברייתא אisn’t concerned
about  יתוראand applies both ' קרא אand ' קרא בto בעל
iii) The second  ברייתאboth for  רשב"םand  רבינו תםsays
(1) – "[קרא ב'] בסבת הבעל הכתוב מדבר – אתה אומר בסבת הבעל או אינו אלא בסבת הבן
"כשהוא אומר [קרא א'] הרי הסבת הבן אמור – הא מה אני מקיים [קרא ב'] בסבת הבעל
(2) Because  רשב"םand  רבינו תםagree that ' ברייתא בholds that ' קרא בdeals with
 בעלbecause of יתורא
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 part 1מהרש"א )11
שאלה )a
רשב"ם  agree withתוספות i) why doesn’t
תשובה )b
 to say thatדוחק  holds that it’s aתוספות )i
"תניא בסבת בן תניא בסבת בעל"  that saysהקדמה (1) a
 and theסבת בן  deals withקרא  agree that oneברייתות (2) means that that the
סבת בעל other deals with
 part 2מהרש"א )12
רא"ש  andרי"ף )a
ברייתא ב'  toהקדמה  as theגורס "תניא אידך"  and areשיטת רשב"ם i) Agree with
 because it uses theסבת בעל  deals withקרא ב'  says thatברייתא ב' ii) But hold that
"אחר" word

שיטת רשב"ם
שיטת ר"ת

ברייתא א'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל (מדכתיב
בן (דאי בבעל
אחר)
איכא יתורא)
בעל (מדכתיב
בעל (ברייתא א'
לא חיישי ליתורא אחר)

שיטת רי"ף ורא"ש

ברייתא ב'
קרא ב'
קרא א'
"למטה אחר"
"ממטה אל מטה"
בעל (דאי בבן
בן (סברא)
איכא יתורא)
בעל (ברייתא ב'
בן
חיישי ליתורא)
בעל (מדכתיב
אחר)

קשיא )b
יתורא  because of aסבת בעל  deals withקרא ב'  says directly thatברייתא ב' )i
תירוץ )c
 say thatרא"ש  andרי"ף )i
אחר  ofמשמעות  relies on theברייתא א'  has explained thatגמרא (1) After the
לרווחא דמילתא  approach onlyיתורא  sets out itsברייתא ב'  holds thatגמרא (2) the

דף קיג.
גמרא וכי תימא דנפלה לי' בשדה חרמין
[דף קיג עמוד א] גמרא וכ"ת דנפלה ליה בשדה חרמין אמר קרא בנו נחלה כו'
ובסוגיא דלעיל לא בעי לשנויי הכי כיון דהך ברייתא דלעיל מוקי הא דפנחס
בדנסיב פנחס אשה ומתה וירשה ע"כ דלא דייק ליה הך דרשה דבנו נחלה
הראויה כו' דמה היה לו לאלעזר לנחלת כלתו אשת פנחס וא"כ ה"נ איכא
לאוקמא בשדה חרמין משא"כ לר"י בן קרחה דהכא דדייק ליה הך דרשה דבנו
נחלה כו' וליכא לאוקמא אלא בנחלת אשת אלעזר דמה"ט לא פריך נמי הכא
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גבי פנחס דהוי נסיב פנחס אתתא ומתה וירשה כדפריך גבי יאיר משום דא"כ
בנו למה ודו"ק:
דף קיב and .דף קיא at :גמרא )1
שאלה )a
בעל יורש אשתו i) How do we know that
תשובה )b
נקבר בגבעת פינחס בנו  wasאלעזר  says thatפסוק i) A
נכסים  get to ownפינחס  how didנכסים  didn’t haveאלעזר ii) If
 from his wifeנכסים  theseיורש  wasפינחס  andבעל יורש אשתו iii) Must be that
קשיא )c
שדה חרמים  fromפינחס  came toנכסים  and theבעל אינו יורש את אשתו i) maybe
דף קיג here at .גמרא )2
שאלה )a
"בעל אינו יורש אשתו בראוי כבמוחזק" i) How do we know that
תשובה )b
"שגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש ערים"  says thatפסוק i) A
נכסים  get to own theיאיר  how didנכסים  didn’t own theseשגוב ii) If
 teaches thatפסוק iii) The
יאיר  the mother ofאשת שגוב  had belonged toנכסים (1) the
בעל אינו יורש  andראוי  wereנכסים  because theנכסים  theseיורש  wasn’tשגוב )(2
 from his motherנכסים  theseיורש  wasיאיר  – insteadבראוי כבמוחזק
קשיא )c
בעל יורש אשתו בראוי  from his wife and in factנכסים  theseיורש  wasיאיר i) Maybe
כבמוחזק
תירוץ )d
תא שמע )i
ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פיחס בנו )(1
 thatמוכרח  it’sגבעת אלעזר  and notגבעת פינחס  were calledנכסים (2) Since the
אלעזר  from his fatherנכסים  theseיורש  wasn’tפינחס
 andפינחס  the mother ofאשת אלעזר  had belonged toנכסים (3) Presumably the
בעל אינו יורש  andראוי  wereנכסים  because theנכסים  theseיורש  wasn’tאלעזר
בראוי כבמוחזק
 from his motherנכסים  theseיורש  wasפינחס (4) Instead
קשיא )e
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i) Maybe
(1) Had the  נכסיםbelonged to  אלעזר – אשת אלעזרwould have been  יורשthe
 נכסיםeven if they were only  ראויon her death
(2) But in this case the  נכסיםnever belonged to  אשת אלעזרand instead פינחס
took the  נכסיםas שדה חרמים
f) תירוץ
i) The reference to  פינחס בנוteaches that there was a  דין תורהbetween  פינחסand
 אלעזרon who owned the  נכסיםand that  פינחסwas זוכה
ii) now
(1)  אלעזרwould have had no  טענהat all to take  שדה חרמיןthat came to פינחס
(2) So it must be that the  דין תורהinvolved a  טענהby  אלעזרthat he was יורש
 ראויfrom his wife the mother of  פינחסand a  פסק דיןin favor of  פינחסthat a
 בעלisn’t  יורש ראויfrom his wife and instead  פינחסwas  יורשthe נכסים
from  אשת אלעזרas her son
3) מהרש"א
a) First קשיא
i) Why didn’t the  גמראapply the same  תירוץat . – דף קיבnamely that because of
the word  בנוit couldn’t be that  פינחסtook the property as  שדה חרמיםand it’s
 מוכרחthat  פינחסwas  יורשthe  נכסיםfrom his wife
b) תירוץ
i) The  סוגיאhere deals with whether the  נכסיםcame to  פינחסfrom his mother or
from  חרמיןand the  תירוץis proper that only if the  נכסיםcame from his mother
could there have been the  דין תורהbetween  פינחסand  – אלעזרthat’s implied by
the word  – בנוon whether  אלעזרcould be  יורשthese  נכסיםfrom his wife
ii) but at : דף קיאthe word " "בנוcan’t prove that the  נכסיםcame to  פינחסfrom his
wife the  כלהof  אלעזרbecause even if the  נכסיםcame from his wife there would
be no possible  טענהby  אלעזרto be  יורשthese  נכסיםfrom כלתו
c) קשיא
i) In the  סוגיאhere why doesn’t the  גמראchallenge the ' ראיfrom  פינחסin the same
way it challenges the ' ראיfrom  – יאירnamely that maybe  פינחסwas  יורשthese
 נכסיםfrom his wife
d) תירוץ
i) For the same reason:
ii) the  גמראrealizes that the word  – בנוand the  דין תורהit implies – wouldn’t be
appropriate if the  נכסיםcame to  פינחסfrom his own wife since  אלעזרwould
have had no  טענהto be  יורשthe  נכסיםfrom כלתו
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תוספות ד"ה תרוייהו
תוס' בד"ה תרוייהו כו' ומיהו הכא תימה דמדאקשי ליה כו' ובקונטרס פי' יפה
כו' וההוא דקאמר אמר קרא ידבקו לא משמע כו' עכ"ל ק"ק לפ"ה נמי כיון
דאקשי ליה אדרשה דאיש הא תרוייהו איש כתיב בהו ומה ראית שיהא אחרון
דוקא כו' לא היה לו לתרץ אמר קרא ידבקו כיון דתרוייהו נמי ידבקו כתיב בהו
ומה ראית שיהא אחרון כו' ואם נאמר דרב נחמן ב"י לא הוה שמע הא דמקשי
תלמודא תרוייהו איש כתיב בהו אלא דלא משמע ליה מאיש מידי א"כ ה"נ
איכא למימר לפי' התוס' דרב נחמן לא הוה בקי בפסוק קמא ולא הוה שמע הא
דאקשי תלמודא תרוייהו איש כו' אלא דלא משמע ליה מאיש מידי ויש ליישב
ודו"ק:
פסוקים )1
פסוק a) First
לא תסוב נחלה  ...ממטה אל מטה כי איש בנחלת בית אבותיו ידבקו )i
פסוק b) Second
לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו )i
גמרא )2
 – theסבת בעל  deals withפסוק  and the secondסבת בן  deals withפסוק a) the first
מהרש"א  aren’t relevant to thisסבת בעל  andסבת בן precise meanings of
שאלה )b
סבת בעל  deals withפסוק i) how do we know that the second
תרצן  of theתשובה )c
איש  refers toפסוק i) because the second
קשיא )d
איש  also refers toפסוק i) But the first
רב נחמן בר יצחק )e
ידבקו  because it mentionsסבת בעל  deals withפסוק i) The second
קשיא )f
ידבקו  also mentionsפסוק i) the first
תוספות )3
קשיא )a
קשיא  it’s still aפסוקים  inבקיאין  were at times notחכמים i) Even if it’s possible that
 evenפסוק  appeared in the firstידבקו  didn’t know thatרב נחמן בר יצחק that
איש  given that he asked thatפסוק  in the firstבקי though he was obviously
פסוק appeared in that
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b)  תירוץof  רשב"םas explained by  תוספותand מהרש"א
i) The  תרצןwho relied on  אישand  רב נחמן בר יצחקwho relied on  ידבקוboth
realized that both  אישand  ידבקוare set out in the first פסוק
ii) The  תרצןsaid that the  אישin the first  פסוקwas reserved for another  דרשהwhile
 אישin the second  פסוקwas available to teach סבת בעל
iii)  רב נחמן בר יצחקasked  מה ראיתto apply to the other  דרשהthe  אישin the first פסוק
instead of the  אישin the second פסוק
iv) And that’s why  רב נחמן בר יצחקsaid instead that  ידבקוin the first  פסוקis
reserved for another  דרשהwhile  ידבקוin the second  פסוקwas available for סבת
בעל
v) The  גמראthen asked to  רב נחמן בר יצחקthe same  קשיאof מה ראית: why do you
apply to the  ידבקוin the first  פסוקto another  דרשהinstead of applying the ידבקו
in the second  פסוקto the other דרשה
4) מהרש"א
a)  קשיאto the  מהלךof רשב"ם
i) why didn’t  רב נחמן בר יצחקrealize that his ' ראיfrom  ידבקוwould be  מופרךbased
on the same  טענהof  מה ראיתthat  רב נחמן בר יצחקused to be  מפריךthe ' ראיof the
תרצן
b) תירוץ
i)  רב נחמן בר יצחקwasn’t aware of the  קשיאof the  גמראthat  אישappears in both
פסוקים
c) קשיא
i) Then why doesn’t  רב נחמן בר יצחקrely on איש
d) תירוץ
i) Because to  רב נחמן בר יצחקthe word " "אישdoesn’t imply בעל
e)  מסקנאof מהרש"א
i) If  רב נחמןwasn’t aware that of the  קשיאof the  גמראthat  אישappears in both
 פסוקיםthere is no proof that he was  בקיin the first  פסוקat all
ii) So say more simply that  רב נחמן בר יצחקrelied on  ידבקוin the second פסוק
because he wasn’t  בקיin the first פסוק
iii) And even though he was  בקיin the second  פסוקhe didn’t rely on  אישin the
second  פסוקbecause he held that " "אישdoesn’t imply בעל

תוספת ד"ה ומטו
:בד"ה ומטו בה כו' כבר היה רבי בן פ"ד שהוא יותר כו' עכ"ל כצ"ל

. ודף קיד:דף קיג
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רשב"ם ד"ה ג' שנכנסו
[דף קיג עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה ג' שנכנסו כו' דדמי לנכנסו בלילה דחשיב
להו עדים כו' עכ"ל וגרע אפילו מנכנסו בלילה דמצי להיות דיין כשיש אחרים
מעידים לפניו משא"כ בנתכוונו להעיד דאינו נעשה דיין כלל אפי' אחרים
מעידים לפניו ועיין בתוספות וק"ל:
אין עד נעשה דיין  ofסוגיא See the

תוספות ד"ה מקיש
תוס' בד"ה מקיש כו' דא"כ מירושה שניה לא שמעי' דבני אחות כו' עכ"ל
משום דבני אחות לא ירתי רק ע"י משמוש אמם ולא שמעי' ליה מירושת אחין
דהוי נמי ירושה בלא משמוש כמו בן מאב אבל מבן (הבת) [הבן] ובת הבן כו'
שפיר שמעינן בני אחות דהוי ירושה שניה כמו אלו וק"ל:
הקדמה 1) First
בן בת אב אח אחי אב – פרשת נחלות  mentioned inסדר נחלות )a
 on the followingדף קח at .ד"ה ואחין מן האב  – seeהקדמה 2) Second
 in generalמשמוש  ofדינים )a
בת המת  andבן המת  ofיוצאי יריכן  toמשמוש )b
יוצאי יריכו  toאב המת  fromמשמוש  by way ofבני אחות המת  byירושה )c
הקדמה 3) Third
יורש  to beראוי  who isקרוב  – namely if aאין לו  are derived fromמשמוש  ofדינים a) The
קרוב  and go from theקרוב  of theקבר  in theממשמש  areנכסי המת has already died the
 becomesסדר הנחלות  in theקרוב  the nextיוצאי יריכו  has noקרוב  – if thatיוצאי יריכו to
 in theממשמש  areנכסי המת  and if he has already died theנכסי המת  theיורש  to beראוי
יוצאי יריכו  toקרוב  and go from thatקרוב  of thatקבר
גמרא )4
שאלה )a
בת המת  toקודם  isבן המת  says directly only thatסדר נחלות )i
בת אחות המת  overקדימה  hasבן אחות המת ii) How do we know that
תשובה )b
מקיש ירושה שני' לירושה ראשונה )i
תוספות  as explained byרשב"ם )5
) whoסדר נחלות  (who are mentioned first inבן המת ובת המת  refers toירושה ראשונה )a
 refersירושה שני' – יוצאי יריכן  to theirמוריש נכסי המת  areבקבר have already died and
) who has already died andבת  andבן  afterסדר נחלות  (who is mentioned inאח המת to
יוצאי יריכו  to his ownמוריש נכסי המת  isבקבר
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b) The  היקשteaches that
i) Just as in  – ירושה ראשונהwhere a  בןdied previously the  בן הבןis – קודם לבת הבן
and where a  בתdied previously –the  בן הבתis קודם לבת הבת
ii) In the same way in ' – ירושה שניwhere an  אחdied previously the  בן האחis קודם
 – לבת האחand where an  אחותdied previously –the  בן האחותis קודם לבת האחות
6)  תוספותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i)  רשב"םis right that this  היקשcan compare  בןand  בתof  אח שמתto  בןand  בתof
 בן שמתbecause both  בןand  אחare listed in סדר נחלות
ii) But this  היקשcan’t be used to compare  בןand  בתof an  אחות שמתהto  בןand בת
of a  בת שמתהsince the  ירושהof  בןand  בתand  אחis listed in  סדר נחלותwhile the
 ירושהof  אחותisn’t listed in  סדר נחלותand is itself based only on  משמושfrom
אב המת
b)  תירוץas explained by מהרש"א
i) This is what the  גמראmeans by 'ירושה ראשונה ושני
(1)  ירושה ראשונהmeans  ירושהby  בן המתand  בת המתwho are alive when the מת
dies – this  ירושהproceeds directly from the  סדר נחלותwithout משמוש
(2) ' ירושה שניmeans  יוצאי יריכןof  בן ובתwho are  יורשby  משמושas  יוצאי ירךof בן
and  בתwho have already died or as  יוצאי ירךof another  קרובwho has died
and would otherwise be next in line for  ירושהbased on the סדר נחלות
without  – משמושnote that this includes  בן אחותand  בת אחותwho are  יורשby
 משמושas  יוצאי יריכןof  אב המתwhen there are no surviving  בן המתor בת המת
or  יוצאי יריכןand  אב המתhas already died
ii) The  היקשteaches that in all  ירושותof  יוצאי יריכןby  משמושa  בןis  קודם לבתthe
same as  בן קודם לבתin  ירושה ראשונהwhere there is no משמוש

סוגיא דאין עד נעשה דיין חלק א' רשב"ם ד"ה ג' שנכנסו
1) First כלל
a) אין מתחילין דין בלילה
2) Second כלל
a) An " "עד המעידis a person who was  מעידon an event
b) An " "עד הרואהmeans a person who saw an event but isn’t an עד המעיד
3) Third כלל
a) רשב"ם
i) a person who is  מתכוין להעידcounts the same as an עד המעיד
b) ר"י
i) A person who is  מתכוין להעידdoesn’t count as an עד המעיד
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4) Fourth כלל
a) If an  עד המעידis  פסול להעידthen all other  עדיםare also  פסולbased on the  כללthat
""עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
5) Fifth אין עד נעשה דיין – כלל
a) An  עד המעידcan’t be a  דייןeven to be  מקבל עדותfrom others
6) Sixth כלל
a) A person who sees an event by day who isn’t an עד המעיד
i) can be a  דייןand can be  מקבל עדותfrom others
ii) And – based on "' "לא תהא שמיעה גדולה מראייcan also be  דןbased on what he
himself saw because what he saw was as a  דייןand not as an  עדso there isn’t
the  ריעותאof אין עד נעשה דיין
7) Seventh כלל
a) A person who sees an event at night who isn’t an  עד המעידcan be a  דייןto be מקבל
 עדותfrom others
b) But he can’t rely on "' "לא תהא שמיעה גדולה מראייto be  דןbased on what he himself
saw because  אין מתחילין דין בלילהso he acted as an  עדand not as a  דייןand there is
a  ריעותאof אין עד נעשה דיין
8)  רשב"םat ד"ה ג' שנכנסו
a)  רשב"םcompares a person who is an  עד המעידto a person who sees an event at
night
9)  מהרש"אat ד"ה ג' שנכנסו
a) The comparison isn’t exact because a person who sees an event at night can be a
 דייןto be  מקבל עדותfrom others while an  עד המעידcan’t become a  דייןeven to be
 מקבל עדותfrom others

.דף קיד
סוגיא דאין עד נעשה דיין חלק ב' תוספות ד"ה אבל בלילה
'[דף קיד עמוד א] בד"ה אבל בלילה כו' ואין להקשות כי פריך בפרק ראוהו כו
עכ"ל כבר כתבו כדברים אלו בשם רשב"ם אבל ר"ל הכא מה שהכריחו לפרש
דמתכוין להעיד גרע טפי מראו בלילה היינו משום דהשתא אין להקשות כי
:פריך כו' אמאי לא משני בשנתכוונו כו' ודו"ק
1)  הקדמהto a  קשיאby  תוספותto רשב"ם
a)  משנהin  מסכת ראש השנהas understood by the  הוה אמינאof the גמרא
i) If  ראובן שמעון ולויsaw the  חודשby day or at night

44

ראובן  ofעדות  theמקבל  to beיהודה ויששכר  withב"ד  may form a three-personלוי )ii
ושמעון
גמרא )b
קשיא )i
 and beדיינים  act asראובן שמעון ולוי  by day why can’tחודש (1) if they saw the
שלא תהא שמיעה גדולה מראי'  becauseראיי'  based on their ownמקדש
רשב"ם  toקשיא – תוספות )2
רשב"ם  toקשיא )a
 with theמתכוין להעיד  wereראובן שמעון ולוי  answer thatגמרא i) Why didn’t the
עד המעיד  that each counts as anרשב"ם result for
תירוץ )b
 relative to a person who seesגרע  isעד המעיד i) We’ve already established that an
 fromמקבל עדות  even to beדיין  can’t be aעד המעיד an event at night – in that an
others
 fromמקבל עדות  couldn’t beלוי  thenמתכוין להעיד  wereראובן שמעון ולוי ii) So if
ראובן ושמעון
מהרש"א )3
 relative to a person who seesגרע  isעד המעיד  thatנקודה  previously noted theתוספות )a
an event at night
 that wouldקשיא  answers aנקודה  here to show that theנקודה  repeats theתוספות )b
רשב"ם otherwise apply to

סוגיא דאין עד נעשה דיין חלק ג' תוספות בא"ד דאלת"ה
בא"ד דאלת"ה אין כו' אם נתכוונו להעיד והא דקאמר מה יעשו כו' עכ"ל פי'
אם נתכוונו להעיד אליבא דרבי ומכ"ש לר"י [לר' יוסי] דפוסל בראייה בעלמא
ואהא קאמרי והא דקאמר לר"י מה יעשו כו' ותרצו מ"מ פעמים שאין האח זה
יודע כו' אבל לרבי ליכא למיחש אם יבא להעיד אם לא נתכוין להעיד ודו"ק:
תוספות  ofהמשך  to theהקדמה )1
שני אחין שראו באחד  in a case ofרשב"ם  as understood byדף ו at .מסכת מכות  inמשנה )a
שהרג את הנפש
נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדות כולם בטילה – ר' יוסי )i
 only if theפסול לעדות  isאח  there – the firstגמרא  in theרבא  as explained byרבי )ii
מתכוין להעיד  isאח second
רבי  followsהלכה b) The
תוספות  ofהמשך )2
ר"י  toקשיא )a
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 forעד המעיד  counts the same asמתכוין להעיד  establishes thatגמרא i) Once the
עד  also counts asמתכוין להעיד " – it follows thatעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה"
אין עד נעשה דיין  for the rule thatהמעיד
מהרש"א  as explained byר"י  ofתירוץ )b
 is actuallyאח  only if the secondפסול  isאח  of the firstעדות  agrees that theרבי )i
מעיד
 whetherאח  we ask the secondמעיד  isאח  teaches only that before the firstרבי )ii
מעיד  that he’ll beחושש  and if he answers no we’re notמתכוין להעיד he’s
אח  of the firstעדות  theפוסל afterwards and be

סוגיא דאין עד נעשה דיין חלק ד' תד"ה ואין עד נעשה דיין
בד"ה ואין עד כו' אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ"ק דגיטין כו' עכ"ל
ראייתם מגיטין וכתובות היינו אמה שכתבו דבדרבנן נעשה עד [דיין] אבל לשון
הרא"ש אינו כן וז"ל ודוקא עד המעיד אבל עד הרואה נעשה דיין כדמוכח
בפ"ק דגיטין כו' עכ"ל ע"ש ואפשר שהוצרך להביא ראיה משם דאף
בדאורייתא דוקא עד המעיד אבל עד הרואה פירוש כגון שרואה בלילה נעשה
דיין ביום כשהעידו אחרים לפניו כדאמרינן התם הנח לקידוש החודש
דאורייתא דהך מלתא לא שמעי' ליה מתוך שמעתין דהא דקאמר דביום עושין
דין היינו משום דלא תהא שמיעה גדולה מראייה ודו"ק:
גמרא )1
ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין בתורת עדות רצו עושין דין )a
ד"ה ואין עד נעשה דיין  atתוספות )2
בדין דאורייתא " applies onlyאין עד המעיד נעשה דיין"  thatראיות a) There are several
מהרש"א )3
בדין  applies evenכלל ז'  inדין  to prove that theראיות  relies on the sameרא"ש )a
 namely thatדאורייתא
 to beדיין  can be aעד המעיד i) A person who sees an event at night who isn’t an
 from othersמקבל עדות
 based on what heדן " to beלא תהא שמיעה גדולה מראיי'" ii) But he can’t rely on
דיין  and not as aעד  so he acted as anאין מתחילין דין בלילה himself saw because
אין עד נעשה דיין  ofריעותא and there is a
מהרש"א )4
רא"ש  toקשיא )a
 ifרצו עושין דין  and says thatדין דאורייתא  that is aחילוק נכסים  deals withסוגיא i) our
עד המעיד they’re not
סוגיא  rely on ourרא"ש ii) why doesn’t
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תירוץ )b
)כשמתכוין להעיד  evenר"י  (forעד הרואה ביום  we only know thatסוגיא i) From our
לא תהא שמיעה  even to rely on what he himself saw based onדיין can become a
גדולה מראיי'
לא  sees an event at night – whereעד הרואה  still needs proof that if anרא"ש )ii
 to beדיין  be aבדאורייתא  doesn’t apply – he can still evenתהא שמיעה גדול מראיי'
 from othersמקבל עדות
מסכת  inגמרא  brings from theתוספות  thatראי'  relies on theרא"ש iii) For this proof
 and holdsדאורייתא  that’sקידוש החודש  discussed earlier that deals withראש השנה
ראובן ושמעון  fromמקבל עדות  isלוי that

דף קיד:
תד"ה מה אשה
[דף קיד עמוד ב] בד"ה מה אשה כו' דמה (שפרשב"ם) [ריב"ם] דלכך פשיטא
ליה בבעל משום דשארות כו' עכ"ל ק"ק אמאי לא תקשי להו נמי הכא לפירושו
דלמה ליה למילף מפנחס דאין הבעל יורש כשהיא בקבר תיפוק ליה דפקע
שארות על ידי מיתתה ואפשר דטפי פשיטא דליפקע שארות על ידי מיתת הבעל
מיהו שפיר קשיא להו מההיא דפ' הבע"י דע"כ לאו בפקע שארות תליא מלתא
דהא כשהיא מתה לא פקע שארות כדאיתא בפרק הבע"י ואפי' הכי אמרינן הכא
דאין הבעל יורשה כשהיא בקבר ודו"ק:
בא"ד והכא נמי בן אף על גב דיורש אמו כו' מ"מ אינו יורשה כשהוא כו' עכ"ל
יש לדקדק ואימא איפכא כיון דבן יורש אמו כשהיא בקבר ה"נ יורשה כשהוא
בקבר להנחיל כו' וה"נ בבעל יורשה כשהוא בקבר אף על גב דאינו יורשה
כשהיא בקבר והיקישא דס"פ מי שמת נמי נימא ביה איפכא נאמר הסבה בבן
ונאמר בבעל מה הבן יורש אמו כשהוא בקבר אף הבעל כו' וכפי מ"ש לעיל
דטפי פקע שארות במיתת הבעל מבמיתת האשה ניחא ודו"ק:
 part 1גמרא )1
רישא )a
אין הבעל יורש את אשתו בקבר )i
סיפא )b
אין הבן יורש את אמו בקבר )i
 part 2גמרא )2
רישא " in theאשתו"  toדומיא  isסיפא " in theאמו" )a
רשב"ם )3
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a) The  רישאmeans
i) " "אין הבעל יורש את אשתו כשהיא בקברmeaning that  בעלisn’t  יורשin נכסי אשתו
that are  ראוי לבאafter her  מיתהwhen she is בקבר
b) The  סיפאmeans
i)  אין הבן יורש את אמו כשהוא בקברmeaning that  אםwho died after  בןisn’t מוריש
her  נכסיםto him  בקברto pass on to his יורשים מן האב
4) תוספות
a)  קשיאto רשב"ם
i) if the  רישאdeals with  כשהיא בקברthen the  סיפאmust also deal with כשהיא בקבר
and the result wouldn’t be correct because the  דיןis that  בןis יורש את אמו כשהיא
 – בקברnamely  בןwho’s alive at  מיתת אמוis  יורש נכסי אמוthat are  ראוי לבאafter
her מיתה
b)  שיטהof ריב"ם
i) Both the  רישאand the  סיפאdeal with כשהוא בקבר
ii) And by " "סיפא דומיא דרישאthe  גמראmeans that
(1) Just as the  רישאteaches  – כשהוא בקברnamely that  בעלwho has died and is
 בקברbefore  מיתת אשתוisn’t  יורשthe  נכסיםof  אשתוand this is a פשיטות
because the  ירושהby  בעלof  נכסי אשתוis based on  שארותand  שארותis פקע
by מיתת הבעל
(2) In the same way the  סיפאteaches  – כשהוא בקברnamely  אםwho died after בן
isn’t  מורישher  נכסיםto him  בקברto pass on to his יורשים מן האב
5)  המשךof  תוספותas explained in the  מסקנאof  מהרש"אat ד"ה מה אשה
a)  קשיאof  ר"יto ריב"ם
i) At . דף קיגthe  גמראderives from  פסוקיםinvolving  פינחסthat "אין בעל יורש אשתו
" – בראוי כבמוחזקand still in  פרק הבא על יבמתוthe  גמראsays that even after מיתת
 אשהthe  אשהcounts as " "שארוbecause  שאירותisn’t  פקעby her מיתה
ii) So it must be that  שאירותisn’t relevant to  ירושת בעל מאשתוand the  דיןof the
 רישאcan’t be based on " "פקע שאירותby מיתת בעל
b)  תירוץto the  שיטהof ריב"ם
i)  ירושת הבעל מאשתוis in fact based on שאירות
(1)  שאירותis  פקעby  מיתת בעלand that’s why the  רישאholds that "אין הבעל יורש
"אשתו כשהוא בקבר
(2)  שאירותisn’t  פקעby  מיתת אשהand that’s why  קראי דפינחסare needed to say
that still אין בעל יורש אשתו בראוי כבמוחזק
6)  המשךof  שיטה – תוספותof ר"י
a)  ריב"םis correct that the  רישאand  סיפאboth deal with ""כשהוא בקבר

48

 isn’tבעל כשהוא בקבר  byירושה  that says there’s noרישא  – theריב"ם b) But – unlike
 only forמשמוש בקבר  – but is instead based on there beingפקע שאירות based on
 isמשמוש  from whichבן אין לו  ofפסוק  – as in theקריבות  that’s based onירושה
derived
רשב"א  ofשיטה – תוספות  ofהמשך )7
גמרא  in theלימודים  of theשרשרת a) This is the
 – isיורש בראוי כבמוחזק  isn’tבעל  – thatאין הבעל יורש אשתו כשהיא בקבר  forדין i) The
 that’sירושה  forמשמוש בקבר  and teaches that there is noפינחס derived from
שאירות based on
אין  thatרישא  in theדין  in turn teaches theשאירות  forמשמוש ii) That there is no
הבעל יורש אשתו כשהוא בקבר
אין הבן יורש את אמו  thatסיפא  in theדין " this in turn teaches theדומיא" iii) by way of
כשהוא בקבר
בן יורש אמו כשהיא בקבר iv) and it doesn’t matter that
קשיא )b
 there isבן אין לו  – after all based onאם  andבן " at all toדומיא" i) Why is there this
אם  andבן  betweenירושות  forדין משמוש a
תירוץ )c
פסוקים  is based onבעל  toבן " ofדומיא"  says that theגמרא  theפרק מי שמת i) In
בא"ד והכא נמי  atמהרש"א )8
לימודים  ofשרשרת  instead follow thisגמרא  why doesn’t theקשיא )a
בן יורש אמו כשהוא  it follows also thatמשמוש " byבן יורש אמו כשהיא בקבר" i) Since
משמוש  byבקבר
בעל יורש את אשתו  this in turn teaches thatפרק מי שמת  inדומיא ii) Based on the
כשהוא בקבר
אין בעל יורש את אשתו כשהיא בקבר iii) And it doesn’t matter that
תירוץ )b
– מיתת אשה  than byמיתת בעל  byפקע  is more easilyשאירות i) We established that
כל  it’s aירושה כשהיא בקבר  there’s noבעל  that since forמסתבר that’s why it’s
ירושה כשהוא בקבר  there’s noבעל  that forשכן
 – andשאירות  and not onקריבות  are based onאם  andבן  betweenירושות ii) The
היא בקבר  toהוא בקבר  the case ofמדמה  to beכל שכן there’s no

תד"ה אף מטה האם
בד"ה אף מטה כו' ועוד דאם כשאין האב האשה יורשת אם כן לא תהיה נחלה
כו' עכ"ל ולא ניחא להו למימר דכשאין גם האשה אז נחלה משמשת לקרובי
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האב דמשמע נחלה משמשת לקרובי האב כמו שהאב גופיה יורשה דהיינו אפי'
לגבי אשה וק"ל:

דף קטו.
רשב"ם ד"ה ותנא דידן וד"ה לעולם
[דף קטו עמוד א] בפרשב"ם בד"ה ותנא דידן כו' כדקתני האיש את אמו ולא
הבת כו' עכ"ל הכי דייק תלמודא לעיל אמתני' והאיש את אמו כו' מנא ה"מ
דת"ר כו' כפרשב"ם ג"כ שם ואהא מסיק לעיל דפליג רבי זכריה בן הקצב מיהו
תלמודא בשמעתין ניחא ליה לאתויי מבני אחות דמפורש בברייתא בהדיא ולא
בנות אחות ודו"ק:
בד"ה לעולם דריש מטות כו' דאי לגופיה לאשמועינן כו' ולא לכתוב לא מטות
ולא מ"ם כו' עכ"ל דבריו אינן מובנים לי דהא ודאי איצטריך מטות להיקשא
דבן קודם לבת בנכסי אם ואכתי נימא נמי האי הקישא שהאם יורשת הבן דאין
הקישא למחצה ודו"ק:
הקדמה 1) First
וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהי' לאשה )a
הקדמה 2) Second
דף קח at .משנה )a
האיש נוחל את אמו )i
בני אחיות נוחלין אחות אמם )ii
אין אשה יורשת את בנה )iii
"האיש נוחל את אמו"  onמשנה  to theביאור – דף קיא at .ברייתא א' – הקדמה 3) Third
תנא קמא )a
לימוד  – the preciseנחלת אם  andנחלת אב  refers toממטות  becauseהאיש נוחל את אמו )i
isn’t relevant here
 theבן קודם לבת בנכסי אם  teaches thatממטות – מטה אב  toמטה אם  ofהיקש ii) and by
בן קודם לבת בנכסי אב same as
ר' זכרי' בן הקצב )b
ממטות  ofהיקש  theדורש  because he’s notאחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי אם

)i

דף קיד at :גמרא )4
 the same asבן קודם לבת בנכסי אם  to teach thatממטות  ofהיקש  relies on theמשנה a) The
ברייתא א'  as explained byבן קודם לבת בנכסי אב
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b) The  משנהsays that  אשהisn’t  יורשת בנהbecause the  משנהagrees with ר' זכרי' בן הקצב
and isn’t  דורשthe  היקשof ממטות
5) ' ברייתא בat . ביאור – דף קטוto the  משנהon ""בני אחיות
a) The  משנהteaches " "בני אחות ולא בנות אחותto be  מקדם בני אחותto בנות אחות
b) The  משנהrelies for this  דיןon the  היקשof ממטות
6)  המשךof the  גמראat .דף קטו
a)  קשיאof  ממה נפשךas explained by רשב"ם
i) Either the  משנהis  דורשthe  היקשof  ממטותas in ' ברייתא אto hold that בן קודם לבת
 בנכסי אםin which case the  דיןshould be that  אשה יורשת בנהsince on אין היקש
למחצה
ii) Or the  משנהisn’t  דורשthe  היקשof  ממטותand that’s why – אשה אינה יורשת את בנה
- in which case it’s a  קשיאwhy the  משנהholds that בן קודם לבת בנכסי אם
7)  מהרש"אat ד"ה ותנא דידן
a) שאלה
i) Why does  רשב"םsay that in the  קשיאof  ממה נפשךthe  גמראrelies on ' ברייתא אto
prove that the  משנהis  דורשthe  היקשof ממטות
ii) while the  גמראhere earlier relies on ' ברייתא בto prove that  רבנןare  דורשthe
 היקשof ממטות
b) the  גמראprefers to rely on ' ברייתא בbecause ' ברייתא בsays  בהדיאthat ולא בנות אחות
8)  המשךof the  תירוץ – גמראto the  קשיאof ""ממה נפשך
a) Although the  משנהis  דורשthe  היקשof  ממטותstill a  מיעוטfrom the  מ"םof ממטות
teaches that  אשהisn’t יורשת בנה
9) רשב"ם
a) קשיא
i) The  מ"םis needed ' לגופיto teach that an  אשהmay not be  נישאתinto another שבט
if she’ll be  יורשת נכסיםfrom either  מטה אבor מטה אם
b) תירוץ
i) The  מ"םisn’t needed ' לגופיbecause the  פסוקcould have arrived at the same
result without saying  ממטותand the  מ"םaltogether – the precise  פרטיםof this
 תירוץaren’t relevant to this מהרש"א
10)  מהרש"אat ד"ה לעולם
a) קשיא
i) But if there were no  ממטותat all we wouldn’t have had the  היקשwe need to
teach that בן קודם לבת בנכסי האם
ii) And once we rely on the  היקשfor this purpose then the  מ"םis needed ' לגופיand
can’t be used as a  מיעוטto teach that  אין אשה יורשת את בנהand it follows that –
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 remains that we ought to relyגמרא  of theקשיא  – theאין היקש למחצה based on
אשה יורשת בנה  to teach thatממטות  ofהיקש on the

תד"ה בן הבן
תוס' בד"ה בן הבת {הבן} כו' ולר"י נראה הא דבני בנים כבנים גבי ייבום
מנחלה כו' עכ"ל אבל לעיל גבי בת לענין ייבום כתבו התוספות לעיל איצטריך
קרא היינו משום דנחלה גופיה בבת לא שמעי' אלא מדלענין ייבום בן ובת כי
הדדי נינהו כדאמר לעיל וק"ל:
בא"ד משום דה"א נילף אחוה אחוה מבני יעקב כו' עכ"ל דלענין ייבום נתקבלה
הג"ש דהוי אח מן האב ולא מן האם כדמסיק לעיל אבל גבי נחלה ודאי דלא
נילף אחוה אחוה דאין אדם דן ג"ש מעצמו וק"ל:

דף קטו:
רשב"ם ד"ה הא כיצד
[דף קטו עמוד ב] בפרשב"ם בד"ה הא כיצד כו' ונתתם נחלתו לאחי אביו דהיינו
דתן דודו כו' עכ"ל מה שכתב מהרש"ל בזה דאיירי בשאין אליאב קיים הוא
דחוק דהא בתר הכי קאמר כלה דתן נותנין לאליאב אבל אפשר לומר דודאי אף
שהאבות קודמין לאחין של מת מ" מ באבי האב ואחי האב דהיינו דתן ואליאב
היינו בעיא דרמי בר חמא באברהם וישמעאל בנכסי עשו ולפי דעת רמי בר חמא
פי' {רשב"ם} כך ודו"ק:

תד"ה מלמד שבא
תוס' בד"ה מלמד שבא כו' ה"נ בא ענה על אמו והוליד כו' עכ"ל לא נחתי
התוס' הכא אלא לומר דמהאי קרא בת ענה בת צבעון אין ראייה לפר"ת דענה
נקבה היה אלא דיש לפרש דבת צבעון קאי נמי על אהליבמה וענה בא על אמו
כו' מיהו התוס' שינו פרש"י בחומש שפירש שבא צבעון על כלתו אשת ענה
כו' ואפשר משום דקשיא להו לפירושו שבחומש כמו שהקשו התוס' בפרק
מקום שנהגו דלא מצינו בשום מקום שיהיה נקרא בן אשתו בנו אבל אם בא
(ענה) {צבעון} על אמו כמ"ש התוס' הכא ניחא דנקרא {ענה} גם בן צבעון
משום דבני בנים הרי הן כבנים ומיהו אי לאו משום ממזרות לא ה"ל למכתב
שהי(ת)ה (בת) {בן} צבעון דכבר ידענו דבני בנים הרי הן כבנים ובהכי יתיישב
מה שמקשה הרא"ם דאימא שעיר בא על כלתו והוליד ממנו ענה כו' דא"כ לא
הוה נקרא בן צבעון דבן אשתו אינו נקרא בנו אבל אם בא צבעון על אמו ניחא
דנקרא גם בן שעיר משום דבני בנים הרי הן כבנים ובעיקר הפי' שכתבו
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התוספות שבא ענה על אמו כו' כתב מהרש"ל אשת צבעון ואמו לאו דווקא אלא
אשת אביו כו' עכ"ל ע"ש והוא דחוק דהא דומיא דהכי דבא צבעון על אמו
דהיינו אמו ממש קאמר ונראה דבא ענה על אמו ממש קאמר אשת שעיר
ונקראת בת צבעון ע"ש בני בנים הרי הן כבנים ואשמועינן נמי צד ממזרת
שהיה בה שבא ענה על אמו וכבר בא עליה גם צבעון וכאילו יצאת אהליבמה
מבין שניהם והשתא ניחא דתולין הקלקלה במקולקל באשת שעיר שכבר בא
צבעון בנה עליה גם אליפז והוליד ממנה תמנע כדאיתא בתנחומא ותו לא מידי
ודו"ק:
הקדמה )1
בן ב' דמת  together withנוחל  areיוצאי יריכו  and hisבן א' דמת )a
בני המת  share withמת  of aבן בנו  andבת בנו b) It follows that
ראי' )2
פסוקים )a
אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה )i
ואלה בני צבעון (ו)אי' וענה )ii
קשיא )b
שעיר  were sons ofענה  andצבעון  says thatפסוק i) Once the first
צבעון  was the son ofענה  say thatפסוק ii) how could the second
תשובה )c
"מלמד שבא צבעון על אמו אשת שעיר והוליד ענה" )i
אשת שעיר

שעיר

צבעון
ענה

 onlyבן שעיר  and was calledצבעון  ofבנו  andשעיר  ofבן בנו  wasענה ii) so that
בני בנים הרי הן כבנים because
נוחל  he wasבן בנו  to teach that asישבי הארץ  refers to him as one of theפסוק iii) the
לוטן ושובל בני שעיר  the same asשעיר from
מהרש"א )3
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a) קשיא
i) Why does the  גמראneed to say that צבעון בא על אמו
ii) say more simply that  צבעוןwas  בן שעירand  ענהwas  בן צבעוןfrom another אשה
and  ענהwas called  בן שעירbecause בני בנים הרי הן כבנים
b) תירוץ
i) Since the  כללof  בני בנים הרי הן כבניםis well known it must be that the פסוק
teaches that  ענהwas  בנה ממשof  אשת שעירas well as  בן בנהand was a ממזר
4) תוספות
a) קשיא
i) From what we’ve said so far we know that  בן הבןis  יורשtogether with בן
ii) But how do we know that  בת הבןhas the same  קדימהas בן
b)  תירוץof רבינו תם
i) based on the פסוק: ""אהליבמה בת ענה בת צבעון
ii) which presumably means  אהליבמהwas  בת ענהand  ענהwas בת צבעון
iii) it must be that  ענהwas a  נקיבהand  ענהwas  – בת צבעוןnot  – בן צבעוןas in this
diagram
אשת שעיר

שעיר

צבעון
)ענה (נקיבה
אהליבמה

iv) so we’ve proved that  ענה בת בנו של שעירwas  יורשתwith לוטן ושובל בני שעיר
5)  המשךof תוספות
a)  קשיאto  רבינו תםas explained by מהרש"א
i) You have no proof that  ענהwas a  נקיבהbecause maybe their relationship was
as in the following diagram based on  רש"יin פירוש החומש:
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אשת שעיר

שעיר

צבעון
ענה

אהליבמה

פסוק  theאהליבמה בת ענה בת צבעון  saysפסוק  and when theזכר  is aענה ii) Where
בת ענה  wasאהליבמה  and instead means thatבת צבעון  wasענה doesn’t mean that
בת אשת צבעון and also
"כי היכי דאמר הכא שבא צבעון על אמו והוליד ממנה ענה הכי נמי בא ענה על אמו iii) Because
והוליד ממנה אהליבמה"
בת הבן  ofקדימה  on theראי'  you have noזכר  was aענה iv) And since
תירוץ )b
בת צבעון  shouldn’t have counted asאהליבמה i) Then
קשיא )c
בני  the same asבנות בנים הרי הן כבנות  becauseבת צבעון i) Maybe she was called
בנים הרי הן כבנים
מהרש"ל )6
קשיא )a
 toתוספות  why wasn’t it enough forזכר  might have been aענה i) To ask that
 need to addתוספות  – why didענה בא על אשת צבעון והוליד אהליבמה suggest that
ענה בא על אמו  and thatאמו של ענה  wasאצת צבעון that this
שעיר
אשת צבעון

צבעון

ענה [זכר]

אהליבמה
תירוץ )b

ענה בא על אשת צבעון  and means only thatמדייק  isn’tתוספות )i
מהרש"א )7
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a)  קשיאon the  תירוץof מהרש"ל
i)  תוספותis in fact  מדייקthat  ענה בא על אמו ממשbecause we’ve seen that תוספות
says that
ii) "כי היכי דאמר הכא שבא צבעון על אמו והוליד ממנה ענה הכי נמי בא ענה על אמו והוליד ממנה
"אהליבמה
b)  תירוץof  מהרש"אto the  קשיאof  – מהרש"לsimilar to what  מהרש"אsaid earlier in this
דיבור
i) The  כללthat  בנות בנים הרי הן כבנותis well known and since the  פסוקfinds it
necessary to say that  אהליבמהwas  בת ענה בת צבעוןit must be that the פסוק
teaches that
(1)  ענהwas a  ממזרand  אהליבמהwas a ממזרת
(2) And  אהליבמהwas a  בת ממשto
(a)  אשת שעירwho was also  – אשת צבעוןand that בא עלי' צבעון והוליד ממנו ענה
(b) as well as to  ענהwho was בן צבעון
ii) Besides: תולין הקלקלה במקולקל
(1) since we’ve already proved that צבעון בא על אשת שעיר
(2) and  מדרש תנחומאsays  אליפזwas also ' בא עליand their daughter was תמנע
8)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i)  רש"יin  חומשactually has the following  ציורthat’s different from the  ציורthat
 תוספותbrought earlier in the name of רש"י
שעיר
צבעון

אשת ענה

]ענה [זכר

אהליבמה

ii) where  צבעון בא על כלתוwho was the wife of his son  ענהand who gave birth to
אהליבמה
iii) Why didn’t  תוספותaccept this  שיטהof  רש"יand use it to ask how our גמרא
proves that  ענהwas a נקיבה
b) תירוץ
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בת צבעון  isאהליבמה  does explain whyשיטה i) Although this
בת אשת ענה  instead ofבת ענה  is calledאהליבמה ii) It doesn’t explain why
iii) since a child isn’t referred as the son or daughter of his or her stepfather
)ר' אליהו מזרחי( רא"ם  ofקשיא  also answers the followingתירוץ c) this
קשיא )i
 was both the son ofענה (1) Why not propose this structure to explain how
צבעון  and the stepson ofשעיר
שעיר
צבעון

אשת צבעון כלתו של עשיר

ענה
תירוץ )d
בן שעיר  wasענה  would explain whyשיטה i) It’s correct that this
ii) But – since we’ve already established that a person’s stepfather doesn’t count
בן צבעון  was calledענה as his father – it wouldn’t explain why

דף קטז.
גמרא הא דידי' הא דרבי'
[דף קטז עמוד א] גמרא הא דידיה הא דרביה הא דלא תרצינן הכי אדריב"ל
משום דסמכינן אמאי דא"ר יוחנן משום רשב"י דהיינו רביה .מחידושי
הרמב"ן:

תוספות ד"ה כי על זה
תוס' בד"ה כי על זה כו' בעמלו שמוליך בידו והא דכתיב ויתנו לו איש גו'
כצ"ל ובגליון על לא ישא בידו בעמלו שמוליך בידו רישא דקרא ישוב ללכת
כו' וק"ל:

סוגיא דארץ ישראל חלק א' תוספות ד"ה ומחזירין
[דף קיז עמוד א] בד"ה ומחזירין כו' אדם שיצא ממצרים ולו שני בנים כו'
והשתא כשמחזירין לאבי אביהם כו' עכ"ל ופי' הרא"ם בזה דאילו לא חזרה
נחלה אלא אצל אביהם שהיה מבני כ' כו' למה יחלוקו בשוה כו' אבל השתא כו'
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כגון שיצא אבי אביהם כו' כשהיה בן כ' ומעלה ולו ב' בנים פחותים מבני
עשרים ולאותן שני בנים לזה בן אחד ולזה שני בנים והן מבני עשרים כו' עכ"ל
ופירושו לכאורה תמוה דאי איירי בב' הבנים פחותים מבני כ' כשיצאו ממצרים
א"כ למה כתב רש"י בסוף דבריו דאילו מתחילה חלקוה למנין יוצאי מצרים
לא היו נוטלין אלו הד' רק שני חלקים כו' דהא כיון דאבותיהם של הד' בנים
לא היו בני עשרים כשיצאו ממצרים אם כן לא היו נוטלין כלום בשבילם רק
חלק אחד היו נוטלין אלו הד' בנים בשביל אבי אביהן מורישן וע"כ נראה לומר
דגם אי הוו הב' בנים בני כ' לא חזרה נחלת הד' בנים רק לאבי אביהם כיון שגם
הוא היה מיוצאי מצרים אבל מ"מ אכתי קשה דלמנין יוצאי מצרים נמי יטלו
ג' חלקים דהיינו שני חלקי אבותיהן חלק אחד של אבי אביהן כמו בנות צלפחד
שנטלו חלק אביהן וחלק אבי אביהן שכולן היו מיוצאי מצרים וע"כ נראה דיש
לקיים דברי הרא"ם וה"ק דלמ"ד ליוצאי מצרים איירי קרא לא איירי בכה"ג
דאבי אביהן היו מיוצאי מצרים אלא דאיירי בכה"ג דאבותיהן היו ביוצאי
מצרים בני כ' ובשבילן נוטלין הד' בנים שני חלקים ומה שכתב הרא"ם עוד
לפי' רש"י שם מהכא משמע דס"ל לרש"י דדוקא כשהאבות שיצאו ממצרים
הם אחים כו' אבל אם אינן אחים כו' אינן חוזרים לחלקם בשוה כו' וככה הוכיחו
התוס' מכח קושיא זאת כו' עכ"ל גם זה תמוה דלפי' רש"י ודאי באחין נמי
היכא דחזרה נחלת הד' בנים להן ולא לאבי אביהן לא יחלוקו בשוה אלא ר"ל
אב מוריש לבניו ולא לבני אחיו כמ"ש התוס' בהדיא לפרש"י וכתבו גם הרא"ם
גופיה והתוס' לא קשיא להו אלא לפריב"ם דבאחין נמי גזרת הכתוב כשמחזירין
אצל אביהן שחולקין בשוה כו' וא"ת ומנ"מ בין כו' דכיון דגזרת הכתוב הוא
בלא טעם לא הוו אסקי אדעתייהו לחלק בין אחין לנכרים וזה נ"ל ברור ודו"ק:
ברייתא )1
ר' יאשי' אומר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ )a
 ofנחלות  – meaning that theר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה הארץ והמתים יורשין החיים )b
 as explained belowאביהם  toחוזר  wereבאי הארץ
 thatר' יונתן  explains forפירוש החומש  inרש"י )2
בנים מבאי  had threeראובן  andאחים מיוצאי מצרים  wereשמעון  andראובן a) Assume that
בן מבאי הארץ  had oneשמעון  andהארץ
ראובן  toחוזר  wereבני ראובן  ofחלקים " means that the threeהמתים יורשים את החיים" b) If
 accomplished nothingחזרה  – theשמעון  toחוזר  wasבן שמעון  ofחלק and the one
שמעון  andבני ראובן  back toחלקים  the threeמנחיל  would beראובן because in the end
בן שמעון  back toחלק  his oneמנחיל would be
יעקב אביהן דראובן ושמעון  further back toחוזר  areחלקים c) So it must be that all four
מנחיל  is thenראובן – בני יעקב  asחלקים  twoיורש  are eachשמעון  andראובן from whom
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his two  חלקיםto his three  בנים מבאי הארץand  שמעוןis  מנחילhis two  חלקיםto his one
בן מבאי הארץ
d) Note that even where  ראובןand  שמעוןare  אחיםthey wouldn’t share their חלקים
equally unless there was the further  חזרהto  – יעקב אביהןbecause otherwise why
would  ראובןbe required to give one of his three  חלקיםto בן שמעון
e) Note also that if  ראובןand  שמעוןaren’t  אחיםthere is no reason for there to be a
further  חזרהby  ראובןto  אב ראובןand by  שמעוןto  – אב שמעוןsince in the end ראובן
will be  יורשthree  חלקיםfrom  אב ראובןand  שמעוןwill be  יורשone  חלקfrom אב שמעון
3)  רש"יin  פירוש החומשexplains for ' ר' יאשיthat  ראובןand  שמעוןas  יוצאי מצריםeach took
only one  חלקand each was  מנחילthat  חלקto his בנים מבאי הארץ
4)  תוספותat ד"ה ומחזירין
a)  תוספות – הקדמהassumes in the following  שקלא וטריאthat there are two בני ראובן
instead of three
b)  שיטהof } ריב"ם {ריב"אfor ר' יונתן
i) there is a  גזירת הכתובthat  ראובןand  שמעוןas  אחיןwho were  מיוצאי מצריםare
 חולק בשוהthe total of three  נחלותthat are  חוזרto them from the two בני ראובן
and the one  – בן שמעוןthere was no need for a further  חזרהto  יעקבto bring
about this even split
c)  קשיאto ריב"ם
i) For the  שיטהof  רש"יwe understand how the  חלוקהas understood by 'ר' יאשי
was different from the  חלוקהas understood by  – ר' יונתןnamely for  ר' יונתןthere
was an even split only where  ראובןand  שמעוןwere  אחיםand there was a further
 חזרהto  יעקב אביהןwho was  מיוצאי מצריםas we’ve explained earlier
ii) But for  ריב"םwho says that the even split was by way of a  גזירת הכתובit’s
 מסתברthat for  ר' יונתןthere was an even split even where  ראובןand  שמעוןwere
 נכריםand not  – אחיםand it turns out that also for  ארץ ישראל ר' יונתןwas in
effect  נתחלקהin even shares to יוצאי מצרים
d)  תירוץof ריב"ם
i) To answer this  קשיאit must be that – although the  חלוקהwas based on a גזירת
 הכתובand not on  חזרהto  – יעקב אביהןstill the  גזירת הכתובdidn’t call for an even
split only where  ראובןand  שמעוןwere אחים
e)  שיטהof רבינו תם
i) In fact for  ר' יונתןonce there was a  חזרהto  – יוצאי מצריםeven to  – נכריםthe
 גזירת הכתובcalled for an even split among them
ii) The  מחלוקתbetween ' ר' יאשיand  ר' יונתןresulted in different  חליקותonly
(1) where  יוצאי מצריםwere  ]פחות מעשרים[ טפליםor  נשיםin which case 'ר' יאשי
says – unlike  – ר' יונתןthat  באי הארץgot nothing even if they were בני עשרים
when באו לארץ
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(2) and where  באי הארץwere  טפליםor  נשיםin which case  – ר' יונתןunlike 'ר
' – יאשיsays  באי הארץgot nothing even if  אביהם יוצאי מצריםwere  בני עשריםat
יציאת מצרים
5) Part 1 of the  שיטהof  )רא"ם( ר' אליהו מזרחיas explained by מהרש"א
a) When  רש"יsays that for  ר' יונתןthere is a  חזרהby  ראובןand  שמעוןto  יעקב אביהןand
as a result there was an even  חלוקהbetween  ראובןand  שמעוןof the  נחלותof בני ראובן
and בן שמעון
b)  רש"יrefers only to where  ראובןand  שמעוןwere  פחות מעשריםat  יציאת מצריםand יעקב
was  בן עשריםat  – יציאת מצריםbecause if  ראובן ושמעוןwere בני עשרים ביציאת מצרים
there was no need for a further  חזרהto יעקב אביהן
6) מהרש"א
a) קשיא
i) If  ראובןand  שמעוןwere  פחותים מבן עשריםat  יציאת מצריםwhy does  רש"יsay that
for ' ר' יאשיthe  בני ראובן ובני שמעוןwould get two  – חלקיםwhen we’ve
determined that they’d get nothing at all from  ראובןand  שמעוןand instead
would have only one  חלקby way of יעקב
b) תירוץ
i)  לכאורהcontrary to  רא"םit must be that  רש"יholds that the  נחלותwere חוזר
further to  יעקב אבי אביהםeven though  ראובן ושמעוןwere also – בני עשרים
because  יעקבcounted as the  עיקר יוצא מצריםfor himself and יוצאי יריכו
c) קשיא
i) Then why for ' ר' יאשיdidn’t  בני ראובן ושמעוןtake two  חלקיםfrom ראובן ושמעון
and a third  חלקfrom  – יעקבthe same as we’ll see for  בנות צלפחדwho took one
 חלקfrom  צלפחדand a second  חלקfrom  חפר אבי צלפחדbecause both were יוצאי
מצרים
d) מסקנא
i)  רא"םis correct that
(1) When  רש"יsays that for  ר' יונתןthere is a  חזרהby  ראובןand  שמעוןto יעקב
 אביהןand as a result there was an even  חלוקהbetween  ראובןand  שמעוןof
the  נחלותof  בני ראובןand בן שמעון
(2)  רש"יrefers only to a case where  ראובןand  שמעוןwere  פחות מעשריםat יציאת
 מצריםwhile  יעקבwas  בן עשריםat  – יציאת מצריםbecause if  ראובן ושמעוןwere
 בני עשרים ביציאת מצריםthere was no need for a further  חזרהto יעקב אביהן
ii) But  רא"םalso holds that when  רש"יsays that for ' ר' יאשיthe  בני ראובןand בני
 שמעוןtook a total of only two  רש"י – חלקיםdeals with where  ראובןand שמעון
were  בני עשריםat  יציאת מצריםand  יעקב אביהןwasn’t מיוצאי מצרים
7) Part 2 of the  שיטהof  רא"םas explained by מהרש"א
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 thatרש"י  it must be also forריב"ם  earlier asked toתוספות  thatקשיא a) Based on the
 and not ifאחים  only if they wereשמעון  andראובן there was an even split between
נכרים they were
מהרש"א )8
רא"ם  ofשיטה  to part 2 of theקשיא a) First
אחים  wereשמעון  andראובן  that even whereרש"י i) We earlier established for
 who wasיעקב אביהן  toחזרה there was an even split only if there was a further
 be required to give part of hisראובן  because otherwise why wouldמיוצאי מצרים
בן שמעון  toחלקים
רא"ם  ofשיטה  to part 2 of theקשיא b) Second
 at allרש"י  doesn’t apply toתוספות  ofקשיא i) We established earlier that the
 that forces the evenגזירת הכתוב  – who says it’s aריב"ם ii) Because it’s only for
 asks that there is no differenceתוספות  – thatשמעון  andראובן split between
 appliesר' יונתן  forגזירת הכתוב  if theר' יונתן  andר' יאשי'  ofחלוקה between the
נכרים  areראובן ושמעון even if
 that there was an evenר' יונתן  who says forרש"י  doesn’t apply toקשיא iii) The
מיוצאי מצרים  who wasאביהן  further toחוזר  wereנחלות  whoseאחים split only for

סוגיא דארץ ישראל חלק ב' תוספות בא"ד הי' האחד
בא"ד היה הא' נוטל כנגד כולן אבל עכשיו י' נוטלין י' כו' לא מיירי בראובן
ושמעון אחים דא"כ גם למ"ד לבאי הארץ היו חולקין בשוה כו' עכ"ל ר"ל
דהאחד נמי היה נוטל כנגד כולן באחין ומיהו ודאי כיון דלא מחזירין אלא באחין
גם באחין איכא נ"מ כפרשב"ם לקמן בתשעה בנים שנוטלין תשעה לתכין ואחד
נוטל לתך אחד וכשהחזירם לאחין אבותיהם הורישום לבניהם ט' נוטלים כוריים
וחצי והא' נוטל כוריים וחצי כנגד כולן אבל אי ליוצאי מצרים נתחלקה לא היו
נוטלין אלו הט' רק כור א' והא' כור אחד כנגד כולן אלא דהאי לישנא שכתב
רשב"ם דהא' נוטל נגד כולן אבל עכשיו כו' לא נ"מ אלא בנכריים ודו"ק:
הקדמה 1) First
ריב"ם  ofשיטה  on theדיבור a) See the prior
רשב"ם  ofלשון – הקדמה 2) Second
ראובן ושמעון שיצאו ממצרים והולידו בנים במדבר זה עשרה וזה אחד אי אזלינן בתר יוצאי מצרים )a
כר' יאשי' הי' האחד נוטל כנגד כולם אבל לר' יונתן י' נוטלין עשרה וזה נוטל אחד
אחים  who areשמעון  andראובן  doesn’t deal withרשב"ם – ריב"ם  ofשיטה  on theתוספות )b
"חולקין בשוה"  is thatר' יאשי'  as well as forר' יונתן  forדין because in that case the
מהרש"א )3
אחים  areשמעון  andראובן a) But note that if
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חלק  take a total of oneבני ראובן " mean thatחולקין בשוה"  the wordsר' יאשי' i) for
חלק  also takes oneבן שמעון and
 andבני ראובן  ofחלקים " mean that the 11חולקין בשוה"  the wordsר' יונתן ii) But for
] [stopבן שמעון  toחלקים  and 5-1/2בני ראובן  toחלקים  are split 5-1/2בן שמעון

סוגיא דארץ ישראל חלק ג' תוספות בא"ד ועוד קשה
בא"ד וע"ק לריב"ם דלשמות מטות אבותם משמע אחין דוקא כו' עכ"ל ודאי
דכ"ש דמשמע אבותם אבותם ממש ולכך לא תקשי ליה לר' יאשיה כיון דלאבות
ממש שיצאו ממצרים של באי הארץ נתחלקה הרי ממילא כל האבות של כל
ישראל נוטלין בשוה אבל למ"ד לבאי הארץ נתחלקה ע"כ כשחזרה נחלתן
לאביהן לאו לאביהן ממש של כ"א מבאי ארץ קאמר דא"כ היינו כמ"ד ליוצאי
מצרים נתחלקה אלא ע"כ כשחזרה נחלתן לאבותיהן דכל ישראל הוא דחזרה
לחלק בשוה אף שלאב א' חזרו י' חלקים ולאב שני לא חזרו רק חלק א' חולקין
לפי אבות בשוה כפי' ר"ת וע"ז קשה לריב"ם דאבותם לא משמע כן אלא באחין
דוקא איכא לפרושי הכי כפריב"א דלעיל דמצינו דאחין נמי אקרי אבות של
כ"א משני בני האחים כגון לא יומתו וגו' ודו"ק:
הקדמה 1) First
"לשמות מטה אבותם ינחלו" )a
הקדמה 2) Second
"ארץ ישראל ליוצאי מצרים נתחלקה"  saysר' יאשי' )a
הקדמה 3) Third
"ארץ ישראל לבאי הארץ נתחלקה ומחזירין נחלותיהן אצל אבותיהם מיוצאי מצרים"  saysר' יונתן )a
הקדמה 4) Third
רבינו תם  ofשיטה )a
 were equallyנחלות  theאבותיהם מיוצאי מצרים  toחזרה  once there was aר' יונתן i) for
 andנכרים  who wereיוצאי מצרים  – even amongיוצאי מצרים divided among all
אחים weren’t
תוספות )5
רבינו תם  toריב"ם  byקשיא )a
"ועוד קשיא לריב"ם לשמות מטות אבותם משמע אחים דוקא דבכל מקום קורין לאחים אבות" )i
ריב"ם  ofקשיא  of theביאור – מהרש"א )6
פשיטות  –it’s aאחים " refers only toלשמות מטה אבותם"  doesn’t mean to ask thatריב"ם )a
ארץ  – in factקשיא  there’s noר' יאשי'  so that forאבותם ממש  refers as toאבותם that
חולק בשוה  who were allאבותם שיצאו ממצרים  toנתחלקה  wasישראל
רבינו תם  as understood byר' יונתן  forקשיא  asks thisריב"ם b) But
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 – wasחלקים  – undivided intoארץ ישראל  the whole ofר' יונתן i) It can’t be that for
 among them because then in effectחלוקה  for an equalאבותם של כל ישראל  toחוזר
ארץ ישראל ליוצאי מצרים – ר' יאשי'  the result would be the same as forר' יונתן for
נתחלקה
 firstחוזר  wasבאי הארץ  of each of theנחלה ii) Instead the meaning must be that the
 and anotherחלקים  received nineאב  so that for example oneאב to his individual
 – splitאחים  as well asנכרים – אבות  and only afterwards allחלק  received oneאב
באי הארץ  toהנחלה  evenly forחלקים all of these
 who were neitherנכרים  also fromנחלות  were distributedבאי הארץ iii) it results that
לא יומתו אבות על  fromלימוד  even though – based on aאבותם ממש  orאחי אבותם
 count asאבותם ממש  andאחי אבותם  aren’t relevant here– onlyפרטים  whoseבנים
אבותם

דף קיז:
סוגיא דארץ ישראל חלק ד' תוספות בא"ד וצריך לומר
[דף קיז עמוד ב] בא"ד וצ"ל לפר"ת שאין מחזירין כו' דוקא לאבות שבאותו
מטה כו' עכ"ל ולפי זה לפר"ת נמי ה"מ לפרש דנ"מ דלמ"ד ליוצאי מצרים כל
אבות ישראל חולקין בשוה ולמ"ד לבאי ארץ כשמחזירים לאבותיהן אינו אלא
לאבות שבאותו מטה אלא דע"כ דליכא לפרושי הכי למאי דמסקינן לקמן דא"י
נחלקה לשבטים דהשתא למ"ד ליוצאי מצרים לא נחלקה אלא לאבות שבאותו
שבט ולהכי הוצרך לפרש דנ"מ לטפלים כדלעיל ודו"ק:

סוגיא דארץ ישראל חלק ה' גמרא אלא למ"ד (חלק א'(
בגמ' אלא למ"ד לבאי הארץ אמאי קא צווחי כו' בספר ג"א הקשה כיון דלמ"ד
לבאי ארץ נמי חזרה נחלה אצל אביהן א"כ יתום שיצא ממצרים ולא היה לו
אבות לא לקח כלום וקשיא א"כ מאי פריך למ"ד כו' אמאי צווחי הלא הרבה
יש להם לצווח דלא לקחו אלא אותם שיש להם אבות ואותן בני עשרים שבאו
לארץ ולא היה להם אבות כו' לא נטלו וא"כ שפיר צווחו כו' עכ"ל ע"ש ולא
משמע כן מתוך שמעתין דודאי בן עשרים מבאי ארץ שהיו לו אבות מיוצאי
מצרים חזרה נחלתו אצל אביו ובן כ' מבאי ארץ שלא היו לו אבות מיוצאי
מצרים נוטל מיהא בזכות עצמו כדאמרי' לקמן וכ"כ התוס' בהדיא לעיל לפר"ת
דנ"מ לענין טפלים כו' ע"ש ודו"ק:
הקדמה 1) First
דף קיח at .גמרא )a
חלק  because they wanted a greaterצווחו  andמרובה  wereבני יוסף  fromבאי הארץ )i
קשיא )b
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i) For ' ר' יאשיwe understand that  בני יוסףwere  צווחיbecause the  חלוקת הארץwas
based on  יוצאי מצריםwhen  בני יוסףwere מועטים
ii) But for  ר' יונתןwho says  לבאי ארץ נתחלקהwhy were they צווחי
2) Second הקדמה
a) We established for  רבינו תםthat for  ר' יונתןthere was a  חזרהof all  נחלותto יוצאי
 מצריםand all  נחלותwere then divided equally among all  יוצאי מצריםand that the
 שיטותof ' ר' יאשיand  ר' יונתןresult in different  הלכותonly
i) where  יוצאי מצריםwere  ]פחות מעשרים[ טפליםor  נשיםin which case ' ר' יאשיsays –
unlike  – ר' יונתןthat  באי הארץgot nothing even if they were  בני עשריםwhen באו
לארץ
ii) and where  באי הארץwere  טפליםor  נשיםin which case  – ר' יונתןunlike '– ר' יאשי
says  באי הארץgot nothing even if  אביהם יוצאי מצריםwere  בני עשריםat יציאת
מצרים
3) תוספות
a)  קשיאto רבינו תם
i) Since for  ר' יונתןin the end the  חלוקותwere based on  יוצאי מצריםand not באי
 – הארץand there was an even split among  יוצאי מצריםwhether they were אחים
or  – נכריםwhy is it a  קשיאthat  בני יוסףwere צווחי
b)  תירוץof תוספות
i) The  חזרהfrom  באי הארץof each  שבטwas made to the  יוצאי מצריםof that שבט
and since  באי הארץfrom  שבט יוסףwere  מרוביםit follows that the  גמראasks why
they were צווח
4)  מהרש"אat בא"ד וצריך לומר
a) קשיא
i) Why doesn’t  רבינו תםexplain that the  שיטהof  ר' יונתןdiffers from the  שיטהof
' ר' יאשיbecause for ' ר' יאשיall  יוצאי מצריםwere equal but for  ר' יונתןonly person
within a  שבטwere equal
b) תירוץ
i) The  מסקנאof the  גמראat : דף קכאis that also for ' ר' יאשיall of  ארץ ישראלwas
 נחלקהto  בית אבותof each  שבטseparately
5)  מהרש"אat 'אלא למאן דאמר חלק א
a)  קשיאof מהר"ל
i) The  גמראshould have said for  ר' יונתןthat  בני יוסףwere  צווחיbecause if the חזרה
from  באי ארץwas to  אבותwho weren’t  בני עשריםat  יציאת מצריםthose באי ארץ
presumably received no נחלה
b)  תירוץto the  קשיאof מהר"ל
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 weren’tבאי הארץ  ofאבותיהם  that – even ifר' יונתן  established earlier forרבינו תם )i
 stillכניסתן לארץ  atבני עשרים  who wereבאי הארץ – יציאת מצרים  atבן עשרים
 in their own rightנחלה received a

סוגיא דארץ ישראל חלק ו' תוספות ד"ה מכאן ומכאן
בד"ה מכאן ומכאן כו' ותימה דא"כ יהושע כו' ומדנמנו בערבות מואב כו' נמנו
כמו כן במדבר כו' עכ"ל ליהושע וכלב לא הוצרכו ראיה דנמנו במדבר סיני
שהרי לא היו אז רק בני מ' שנה אלא דר"ל מדנמנו יהושע וכלב בערבות מואב
מבני ס' ולמעלה ע"כ דנמנו כמו כן במדבר סיני מבני ס' ולמעלה דהיינו יאיר
ומכיר בני מנשה דכמו דלא ילפינן ומעלה דכתיב בערבות מואב מערכין ה"נ
לא ילפינן ומעלה דמדבר מערכין וק"ל:
בא"ד יתירים מבני ס' כו' ויהושע בן נון דלא היו בני ס' במנין ראשון עכ"ל
כצ"ל:

סוגיא דארץ ישראל חלק ז' תד"ה בשלמא
בד"ה בשלמא כו' דאם היו ב' אחין מיוצאי כו' הרי אותן י' לא נטלו כו' כ"א
כמו ב' בנים שהן מועטין כו' עכ"ל אף על גב דלמ"ד לבאי ארץ נמי בב' אחין
ואחד יש לו שני בנים והשני יש לו י' בנים כשחזרה נחלתן לאביהן חולקין
בשוה ואין לאותן י' כ"א כמו ב' בנים המועטין והיינו בין רב למעט מ"מ פריך
דאית לן למימר דסתמא כתיב בין רב למעט אפי' בכה"ג בב' אחין כו' וב' אחין
כו' כפי' ריב"ם מיהו ק"ק דה"ל לפרושי דהכי פריך בב' נכריים דבשלמא למ"ד
ליוצאי מצרים אי הוה איש א' שיש לו י' בנים ואיש אחד יש לו ב' בנים אותן
י' לא יטלו כ"א כמו ב' הבנים המועטין והוי בין רב למעט משא"כ למ"ד לבאי
ארץ דבכה"ג יטלו הי' י' חלקים והשנים ב' חלקים ויש ליישב שהכריחו לפרש
הקושיא בב' אחין כו' וב' אחין כו' משום דמשמע ליה דבין רב למעט קאי
אשמות מטות אבותם דכתיב לעיל מיניה דאיירי באחים דוקא כפריב"ם לעיל
ודו"ק:
הקדמה 1) First
"על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט" )a
הקדמה 2) Second
אחים  toחזרה  treatsר' יונתן  thatריב"ם  ofשיטה  for theתוספות ד"ה ומחזירין a) See
 who wereאבותם  refers toלשמות מטות אבותם  and thatנכרים  toחזרה differently than
אחים
תוספות  ofגרסא  based on theגמרא דף קיז3) :
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a)  בין רב למעטmeans that  בנים רביםof one person didn’t take more in total than בנים
 מועטיםof a second person
b) This is a  פשטותfor  ר' יאשיwho holds that  ארץ ישראלwas  נתחלקהto  יוצאי מצריםbut
is a  קשיאto  ר' יונתןwho holds that  ארץ ישראלwas  נתחלקהto באי ארץ
4)  ביאור – תוספותof ריב"ם
5) Consider the  אופןof  ראובן ושמעוןwho are  אחים יוצאי מצריםand have two sons in total
 בבאי ארץand  יוסף ובנימיןwho are also  אחים יוצאי מצריםbut are  נכריםto  ראובן ושמעוןand
have 10 sons in total בבאי ארץ
a) Now
i) ' ר' יאשיsays each pair of  אחיםtakes two  – חלקיםso  בין רב למעטapplies in the
sense that the  רבים בבאי ארץin total didn’t get more than the מעטים
ii) But for  ר' יונתןthe  בני יוסף ובנימיןare  מחזירa total of 10  חלקיםto  יוסף ובנימיןso
that in the end  בני יוסף ובנימיןthat are  רביםare  יורשthese 10  חלקיםwhile בני
 ראובן ושמעוןare  מחזירa total of two  חלקיםto  ראובן ושמעוןso that in the end בני
 ראובן ושמעוןwho are  מעטיםare  יורשonly these two חלקים
6) מהרש"א ד"ה בשלמא
a) First קשיא
i)  בין רב למעטapplies to both ' ר' יאשיand  ר' יונתןin the  אופןwhere  ראובןand שמעון
are  אחיםwho were  יוצאי מצריםand in  באי הארץthere are eight  בני ראובןand two
בני שמעון
ii) For 'ר' יאשי
(1)  ראובןand  שמעוןeach has a  חלקand  בני ראובןtake a total of one  חלקand בני
 שמעוןtake a total of one חלק
(2) So  בין רב למעטapplies
iii) For ר' יונתן
(1)  בני ראובןand  בני שמעוןare  מחזירa total of 10  חלקיםto  ראובןand  שמעוןwho
split these  חלקיםequally and in the end  בני ראובןare  יורשa total of five
 חלקיםand  בני שמעוןare  יורשa total of five חלקים
(2) So  בין רב למעטapplies
b) תירוץ
i) The  קשיאof the  גמראto  ר' יונתןis that  בין רב למעטdeals  בסתמאin all cases –
including the first אופן
7)  המשךof מהרש"א
a) Second  קשיאto ריב"ם
i) Why didn’t  ריב"םexplain that the  קשיאof the  גמראapplies to where  ראובןand
 יוסףare  נכרים יוצאי מצריםand in  באי הארץthere are ten  בני ראובןand two בני יוסף
ii) For 'ר' יאשי
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חלק  a total of oneיורש  areבני ראובן  andחלק  each takes oneשמעון  andראובן )(1
חלק  a total of oneיורש  are alsoבני שמעון and
 appliesבין רב למעט (2) So
ר' יונתן iii) But for
 are in the endבני יוסף  whileחלקים  a total of 10יורש  are in the endבני ראובן )(1
חלקים  a total of twoיורש
 doesn’t applyבין רב למעט (2) So
תירוץ )b
בא"ד  and we’ve explained atלשמות מטות אבתם  saysבין רב למעט  beforeפסוק i) The
 implies that theאבותם  the wordריב"ם  as understood byר' יונתן  that forועוד קשה
אחין  areאבות
 are involvedאחין  applies only whereבין רב למעט ii) It follows that

דף קיח.
סוגיא דארץ ישראל חלק ח' בא"ד וההיא דרשה
[דף קיח עמוד א] בא"ד וההיא דרשה דספרי הויא לפי המסקנא עכ"ל בתוספות
ישנים אינו אלא גליון ונ"ל שטעות נפל בו וצריך להיות וההיא דרשה דכספים
הויא לפי כו' ודו"ק:

סוגיא דארץ ישראל חלק ט' גמרא אלא למ"ד (חלק ב' לחלק
א' עיין בדף קיז)
[לחלק א' עיין דף קיח] עוד כתב שם ג"א {גור ארי' למהר"ל} והאריך בו דאם
נאמר אם היה לאח א' מהן בת ולשני בן דחזרה חלק נחלה ליוצאי מצרים
ויחלוקו האחים בשוה ותטול הבת חלק א' זה אינו דכיון שלא היה לכ"א בן
שיזכה בחלוקה במקומו אין האח מיוצאי מצרים זכה בשום דבר כו' עכ"ל אבל
מתוך שמעתין מוכח דאינו כן כמ"ש התוס' בהדיא לקמן בד"ה ובזכות אבי
אמותיהן כו' ע"ש ומה שהקשה דא"כ למ"ד לבאי הארץ אמאי לא נטלו בנות
צלפחד חלק אביהן הא איכא למימר דנטלו חלק אביהן צלפחד דהיינו שהחזירו
בני אחי צלפחד חלקן לאביהן ויהיה צלפחד חולק עם אחיו ואחר כך יורשים
בנותיו ממנו חלקו ואמאי לא מוקי מתני' נמי כמ"ד לבאי ארץ דנוטלין חלק
צלפחד שבא לו ע"י חזרה מבן אחיו ונוטלין ג"כ ב' חלקים מנכסי חפר שבאו
לו מבני אחיו של חפר ע"י חזרה עכ"ל ולאו קושיא היא כלל דלא ה"ל למיתני
חלק אביהן סתם אלא חלקו בנכסי אחיו כדקאמר לבסוף וחלקו עם אחיו בנכסי
חפר ודו"ק:
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1) First הקדמה
a) Review the  שיטותof ' ר' יאשיand  ר' יונתןthat were discussed earlier in this סוגיא
2) Second הקדמה
a)  משנהat :דף קטז
i)

בנות צלפחד נטלו חלק אביהם שהי' מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהי' צלפחד
בכור נוטל שני חלקים

3) Third הקדמה
a) גמרא
i) Since neither  חפרnor  צלפחדwas  מבאי ארץit must be that the  משנהfollows the
 שיטהof ' ר' יאשיwho says ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ
4) מהר"ל
a) הקדמה
i) Assume that  צלפחדhad brothers who were  בני חפרand whose sons (nephews of
 )צלפחדwere  מבאי ארץand that  חפרhimself had brothers whose sons (cousins of
 )צלפחדwere מבאי ארץ
ii)  ר' יונתן – לכאורהwould say that although  צלפחדhad no בנים מבאי הארץ
(1) when the  חלקיםof the nephews of  צלפחדwere  חוזרto their fathers (the
brothers of  )צלפחדthe  חלקיםwere split among all of the brothers including
צלפחד
(2) And also when the  חלקיםof the cousins of ( צלפחדsons of the brothers of
 )חפרwere  חוזרto their fathers (the brothers of  חפר ) חפרshared in these
 – חלקיםand  בנות צלפחדwere in the end  יורשthe share of  צלפחדin the shares
of חפר
b) קשיא
i) Then why can’t the  משנהfollow  ר' יונתןand
(1) when the  משנהsays " – "חלק אביהןthe  משנהrefers to the  חלקיםthat are חוזר
to  צלפחדand his brothers from the nephews of  צלפחדwho were מבאי ארץ
(2) and when the  משנהsays " – "וחלקו עם אחיו בנכסי חפרthe  משנהrefers to the
 חלקיםthat returned to  חפרand his brothers from the cousins of  צלפחדwho
were מבאי ארץ
c) תירוץ
i) Must be that  ר' יונתןholds the  נחלותweren’t  חוזרto persons who had no בנים
who were מבאי הארץ
5)  מהרש"אat 'ד"ה אלא חלק ב
a)  קשיאto the ' ראיof מהר"ל
i) Even if there is  חזרהto  יוצאי מצריםwho have no sons  בבאי ארץwe still
understand why the  גמראsays the  משנהcan’t follow ר' יונתן
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ii) Because
 from his nephews asצלפחד  toחוזר  that’sחלק  wouldn’t refer to aמשנה (1) the
"חלק אביהן שהי' מיוצאי מצרים"
 becauseחלקו בנכסי אחיו  asחלק  would have referred to thisמשנה (2) instead the
משנה  would come to him through his brothers – the same as theחלק the
"חלקו עם אחיו בנכסי חפר" refers to
מהר"ל  ofעצם שיטה  to theמהרש"א  byקשיא  to aהקדמה )6
דף קיח at :גמרא )a
עדת קרח לא היו להם חלק בארץ הבנים נטלו בזכות אביהן ובזכות אבי אמותיהן )i
דך קיט on .ד"ה ובזכות  atתוספות )b
קשיא )i
 – their mother’sאבי אמותיהן  fromיורש  wereבני קרח (1) How was it that
ירושה  should have taken thatאבי אמותיהן brothers – the sons of
תירוץ )ii
בנים  who had noאבי אמותיהן  applies only toבזכות אבי אמותיהן )(1
קשיא )iii
בני קרח  ofאבי אמותיהן  to theמחזיר נחלות  wasבאי ארץ (1) Then who from the
תירוץ )iv
אבותיהם  toנחלות  theirמחזיר  wereבנים  and thoseבנים  hadאבי אמותיהן  ofאחים )(1
בני קרח  ofאבי אמותיהן  theאחים  with theirנחלות who split their
מהרש"א )7
מהר"ל  toקשיא )a
בנים מבאי  who had noאבות  toחזרה  holds that there wasתוספות i) This proves that
הארץ

דף קיט.
סוגיא דארץ ישראל חלק י' תד"ה הא דהוו
[דף קיט עמוד א] תוס' בד"ה הא דהוו כו' והא דקאמר בזכות אבי אביהן שלא
היו אבותיהן בני עשרים כו' עכ"ל ק"ק הך דבזכות אבי אביהן ה"מ לאוקמי
בפשיטות למ"ד ליוצאי מצרים בבני מרגלים ממש ושהיו אבותיהם בני כ' דהכי
אוקמוה באוקמתא קמייתא ודו"ק:
הקדמה 1) First
ר' יאשי' )i
יציאתן ממצרים  atבני עשרים  who wereיוצאי מצרים  toנתחלקה  wasארץ ישראל )(1
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ר' יונתן )ii
כניסתן לארץ  atבני עשרים  who wereבאי הארץ  toנתחלקה  wasארץ ישראל )(1
הקדמה 2) Second
חלק בארץ  didn’t take aמתלוננים  andמרגלים )a
ברייתא א' )3
בני מרגלים ובני מתלוננים נטלו בזכות אבי אביהן )a
ברייתא ב' )4
בני מרגלים ובני מתלוננים נטלו בזכות עצמן )a
 each otherסותר  aren’tברייתות  on why theאוקימתא קמייתא – גמרא )5
בני עשרים בכניסתן לארץ  who wereבני מתלוננים  andבני מרגלים  deal withברייתות a) Both
בני עשרים ביציאתן ממצרים but weren’t
ברייתא א' )b
בני  weren’tבני מרגלים ובני מתלוננים  and since theר' יאשי'  ofשיטה i) follows the
חלק בזכות עצמן  they couldn’t take aעשרים ביציאתן
בזכות אבי אביהן  onlyחלק בארץ  says they could take aברייתא ii) and that’s why the
אביהן של מתלוננים  andאביהן של מרגלים  ofזכות namely in the
בני  wereבני מרגלים ובני מתאוננים  and since theר' יונתן  ofשיטה  follows theברייתא ב' )c
חלק בארץ בזכות עצמן  it follows that they took aעשרים בכניסתן
"ואם תאמר"  ofקשיא – תוספות )6
מרגלים  of theבני בנם  and deal withר' יאשי'  ofשיטה  follow theברייתות a) Say that both
"בני בנם"  –for shortמתאוננים and
בני בנם  so thatבני עשרים ביציאתן  weren’tבני בנם  ofאביהם  deals with whereברייתא א' )b
מרגלים ומתלוננים  theבזכות אבי אביהן could take only
בני בנם  so that theבני עשרים ביציאתן  wereבני בנם  ofאביהם  deals with whereברייתא ב' )c
זכות עצמן  refers to this asברייתא  – theבני מרגלים ומתלוננים  theבזכות אביהן could take
אבי  who wereמתלוננים  andמרגלים  of theבזכות in the sense that they didn’t take
אביהן
קשיא – מהרש"א )7
 andר' יאשי'  followברייתות  ask more simply that bothתוספות Why didn’t
אוקיתמא  inברייתא א'  deals with the same case described earlier forברייתא א'
בני  who wereבני מתלוננים  andבני מרגלים  deals withברייתא  – namely theקמייתא
 and for this reasonבני עשרים ביציאתן ממצרים  but weren’tעשרים בכניסתן לארץ
אביהן של מרגלים  ofזכות  namely in theבזכות אבי אביהן  onlyחלק בארץ could take a
בני עשרים ביציאתן ממצרים  who wereאביהן של מתלוננים and

)i

 describedאופן  in theמרגלים ומתאוננים  of theבני בנם  deals withברייתא ב' ii) While
בני  wereבני בנם  ofאביהם  – namely whereואם תאמר  ofקשיא  in theברייתא ב' for
– בני מרגלים ומתלוננים  theבזכות אביהן  could takeבני בנם  so that theעשרים ביציאתן
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 ofבזכות  in the sense that they didn’t takeזכות עצמן  refers to this asברייתא the
אבי אביהן  who wereמתלוננים  andמרגלים the

תד"ה שנאמר מחללי' מות יומת
בד"ה שנאמר מחלליה כו' דאי כר"י דאמר כו' עד שיודיעוהו באיזו מיתה כו'
דהוראת שעה היתה דא"כ כו' עכ"ל כתב מהרש"ל ותימה מאי מקשה דלמא
גם משה ידע שחייב מיתה לפי הוראת שעה כו' עכ"ל אולי נעלם מעיני הרב
סוגיא דפרק הנשרפין דקאמר בהדיא במגדף דהוראת שעה היתה ולא ידע משה
שדינו במיתה אבל במקושש לרבנן דלאו הוראת שעה היתה ידע משה מיתתו
וא"כ לר" י דמקושש נמי הוראת שעה היתה לא ידע משה נמי מיתתו וע"פ
אותה הסוגיא סמכו התוס' דבריהם אלו בפשיטות ע"ש וק"ל:
הקדמה )1
כי לא פורש למקושש מה יעשה לו )a
ברייתא )2
שמעון השקמוני )a
 didn’tמשה  butמחללי' מות יומת  based onדינו במיתה  wasמקושש  knew that theמשה )i
מיתה know which
דף פ at :סנהדרין  inברייתא )3
שם מיתה  doesn’t have to mention theהתראת מיתה – רבנן )a
שם מיתה  does need to mention theהתראת מיתה – ר' יהודה )b
גמרא )4
ר' יהודה  toקשיא )a
שם  since it didn’t mention theהתראה  wasn’t a properמקושש  to theהתראה i) The
מיתה
תירוץ )b
שם מיתה  was valid even withoutהתראה  that aהוראת שעה היתה )i
תוספות )5
קשיא )a
 could haveמשה  for whomרבנן  agrees withשמעון השקמוני i) I can accept that
שם מיתה  withoutהתראת מיתה made a
ii) But
 and in this caseשם מיתה  needs to mention theהתראה  who saysר' יהודה (1) for
הוראת שעה  was effective only byהתראה the
 shouldמשה  andהוראת שעה  didn’t know that there was aמשה (2) presumably
במיתה  wasn’tמקושש  wasn’t valid and that theהתראה have thought that his
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מהרש"ל )6
קשיא )a
 and as a result he knew thatהוראת שעה  did know that there was aמשה i) Maybe
 was validהתראה his
מהרש"א )7
מהרש"ל  ofקשיא  to theתירוץ )a
דף עח at :סנהדרין  inברייתא )i
מגדף (1) For
 at allדינו במיתה  wasמגדף  didn’t know thatמשה )(a
במיתה  wasמגדף  thatהוראת שעה  it was aרבנן (b) It follows that even for
התראת מיתה despite there having been no
 because ifהוראת שעה  didn’t know about theמשה  thatפשיטות (c) And it’s a
 isמגדף  he would have known thatהוראת שעה he did know about the
במיתה
מקושש (2) For
 there was noרבנן  so forבמיתה  wasמקושש  thatמתרה  knew and wasמשה )(a
הוראת שעה
שם  theמתרה  wasn’tמשה  becauseהוראת שעה  there was aר' יהודה (b) But for
מיתה
משה– מגדף  onרבנן  – the same as forמקושש  onר' יהודה  that forמשמע (c) it’s
הוראת שעה didn’t realize that there was a

דף קיט:
גמרא ואי ס"ד
[דף קיט עמוד ב] גמ' ואי ס"ד א"י מוחזקת מאי קא מסתפקא ליה כו' ויש
לדקדק לפי סברת המקשה ואלא מאי א"י אינה מוחזקת מאי קא מסתפקא ליה
כו' וי"ל דודאי אי א"י אינה מוחזקת וחלק בכורה היינו ביתידות אהלים
כשמואל הוה מסתפקא בהיא גופה אם הבת תטול חלק בכורה {דדלמא} תסגי
לה שתהיה כבן לירש חלק פשיטות אבל לרבה דלא איצטריך קרא חידוש דחלק
בכורה אלא בחבל דהיינו קרקע קשיא ליה שפיר כיון דא"י מוחזקת היא אמאי
מסתפק ליה בקרקע טפי מבמטלטלים ובחידושי הרמב"ן כתב עוד בזה ע"ש
ודו"ק:
הקדמה 1) First
אין הבכור נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק )a
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הקדמה 2) Second
דף קטז at :משנה )a
צלפחד בכור הי' ובנותיו נטלו חלק אביהן בנכסי חפר אביו )i
גמרא )3
קשיא )a
 in theחלק בכורה  have aצלפחד " so how couldאין בכור נוטל פי שנים בראוי כבמוחזק" )i
ראוי  presumably only counted asזכות  given that thisארץ ישראל  inחפר  ofזכות
רב יהודה אמר שמואל  ofתירוץ )b
מוחזק  wasחפר ) in whichיתדות אהלים( מטלטלין  inחלק בכורה  had aצלפחד )i
קשיא )c
 includingארץ ישראל " ofחבלים"  inחלק  took aבנות צלפחד  saysיהושע  inפסוק i) A
ארץ ישראל  inצלפחד  ofחלק בכורה the
רבה  ofתירוץ )d
מוחזקת  counts asארץ ישראל )i
ברייתא )4
נכסי  had inצלפחד  thatחלק בכורה  theיורש  couldבנות צלפחד  ifמסתפק  wasמשה רבינו )a
חפר
גמרא )5
רבה  toקשיא )a
משה מסתפק  on what wasמוחזקת  isארץ ישראל i) If you say that
מהרש"א )6
קשיא )a
רב יהודה  ofשיטה  better for theמשה  ofספק  understand theגמרא i) Why does the
אמר שמואל
תירוץ )7
 at allחלק בכורה  aיורשת  isבת  was whether aמשה  ofספק  theרב יהודה אמר שמואל a) For
מטלטלין – even in
קשיא  we have thisרבה b) But for
 was whether byמשה  ofספק  in effect teaches that theספר יהושע  inפסוק i) The
 wasספק  and that thisחבלים  inחלק בכורה  had aבנות צלפחד  theצלפחד  fromירושה
 - whyמוחזקת  count asקרקעות ארץ ישראל  – but ifבנות צלפחד resolved in favor of
מטלטלים  and not forקרקעות  forמשה מסתפק was
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שם
שם חכמניות הן שלפי שעה דברו דאר"ש כו' דרשניות שהיו אומרות אילו היה
לו בן כו' ורש"י בחומש שינה לשון הגמרא שכתב הא אם היה לו בן לא כו'
מגיד שחכמניות היו עכ"ל ואיני יודע למה והל"ל בזה דרשניות היו וק"ל:

תד"ה אלו
תוס' בד"ה אלו כו' למה הוצרכו לדבר מכח פרשת יבמין ונראה כו' לאלה תחלק
את הארץ וע"ק לן דקאמר כו' שאין בן יש להם כח כו' עכ"ל כצ"ל:

דף קכ:
תד"ה מיבעיא להו
[דף קכ עמוד ב] בד"ה מיבעיא להו כו' תימה וכי ר"י סבר כב"ש בפרק נערה
כו' וי"ל דלר"י לא נפקא מקרא כו' עכ"ל ולי תמיה לדבריהם דתקשי להו
בפשיטות דתניא אידך התם זה הדבר בעל מיפר כו' ת"ל זה הדבר בעל מיפר
כו' נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר כו' הרי לך בהדיא דהאי תנא אף
על גב דיליף ג"ש כב"ה יליף מיניה נמי זה הדבר בעל מיפר וכו' וע"כ אית לן
למימר כתירוצם בתרא שכתבו התוס' הכא וכמ"ש הרא"ש שם וצ"ע:

רשב"ם ד"ה הפרה לדורות
בפרשב"ם בד"ה והפרה לדורות נפקא להו לב"ש מידי דהוה אשאר מצות כו'
עכ"ל ובשחוטי חוץ נמי מה"ט לא הוה אצטריך למכתב לדורותיכם ואפשר
דאצטריך לשום דרשה וק"ל:
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