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 א ״י -׳ א:ז״כ במדבר .1

ן ה בֶּ ֣ ת ְמַנשֶּ ְשְפח ֹ֖ ה ְלמִּ ן־ְמַנשֶֶּּׁ֔ יר בֶּ ֣ ן־ָמכִּ ְלָע֙ד בֶּ ן־גִּ ר בֶּ פֶּ ֵ֤ ן־ח  ד בֶּ ְבָנה ְב֣נֹות ְצׇלְפָחָ֗ ְקַרַ֜ ף ְוא ֙ )א( ַותִּ ֵ֑ ה׃ )ב(  ־יֹוס  ְרָצָֽ ה ְותִּ ְלָכֹ֖ ה ּומִּ ה ְוׇחְגָלָ֥ ָעֶּׁ֔ ה נ  יו ַמְחָל֣ ֙ה ְש֣מֹות ְבנ ָתֶּׁ֔ לֶּ
 ֹ֖ ל־מֹוע  הֶּ ַתח א ָֽ ָ֥ ה פֶּ ָדֵ֑ ם ְוׇכל־ָהע  ֹ֖ יאִּ ָ֥י ַהְנשִּ ְפנ  ן ְולִּ ְלָעָז֣ר ַהכ ה ֶּׁ֔ ֙י אֶּ ְפנ  ה ְולִּ ֣י מ שֶָּ֗ ְפנ  ְדָנה לִּ ַתֲעמ ַ֜ ְדָב֒ר וְ ַוָֽ ת ַבמִּ ֣ ינּוּ֮ מ  ר׃ )ג( ָאבִִּ֘ אמ ָֽ ה ד ל  ָדָ֗ ה ְב֣תֹוְך ָהע  ֨הּוא ל א־ָהָיַ֜

ינּ֙ו מִּ  ֙ ם־ָאבִּ ע ש  ָגַרֵ֤ ָמה יִּ ֹו׃ )ד( ָל֣ יּו לָֽ ים ל א־ָהָ֥ ֹ֖ ת ּוָבנִּ ְט֣אֹו מ ֶּׁ֔ י־ְבחֶּ ָֽ ַרח כִּ ים ַעל־ה' ַבֲעַדת־ק ֵ֑ ִ֛ י  ַהנֹוָעדִּ ָ֥ ֹוְך ֲאח  ה ְבתֹ֖ נּו ֲאֻחָזֶּׁ֔ ן ְתָנה־ָל֣ ֵ֑ ֹו ב  ין לֹ֖ ָ֥ י א  ִ֛ ֹו כִּ ְשַפְחתֶּׁ֔ ֣תֹוְך מִּ
 ָֽ ָ֥י ה'׃ָאבִּ ְפנ  ן לִּ ְשָפָטֹ֖ ת־מִּ ה אֶּ ִ֛ ב מ שֶּ ָ֥  }פ{  ינּו׃ )ה( ַוַיְקר 
ה בְ   ֙ם ֲאֻחַז֣ת ַנֲחָלֶּׁ֔ ן ָלהֶּ ֵ֤ ת  ן תִּ ן ְב֣נֹות ְצׇלְפָחדּ֮ ד ְבר ֒ת ָנת ֨ ר׃ )ז( כ ָ֗ אמ ָֽ ה ל  ָ֥ ל־מ שֶּ ר ה' אֶּ אמֶּ ן לָ )ו( ַוי ָ֥ ֹ֖ יהֶּ ת ֲאבִּ ת־ַנֲחַלָ֥ ֲעַבְרָתִ֛ אֶּ ם ְוַהָֽ ֵ֑ יהֶּ י ֲאבִּ ֣ ֹוְך ֲאח  ל־ תֹ֖ ן׃ )ח( ְואֶּ ָֽ הֶּ

ֹו׃ )ט(  תָֽ ֹו ְלבִּ ת־ַנֲחָלתֹ֖ ם אֶּ ָ֥ ֲעַבְרתֶּ ֹו ְוַהָֽ ין לֶּׁ֔ ֣ ֙ן א  ּות ּוב  י־ָימָ֗ ָֽ יש כִּ ֣ ר אִּ אמ ֵ֑ ר ל  ֣ ל ְתַדב  ֹ֖ ְשָרא  ָ֥י יִּ ֹו ְבנ  ין לֹ֖ ָ֥ ם־א  יו׃ )י( ְואִּ ָחָֽ ֹו ְלאֶּ ת־ַנֲחָלתֹ֖ ם אֶּ ָ֥ ת ּוְנַתתֶּ ֹו ַבֵ֑ ין לֹ֖ ָ֥ ם־א  ְואִּ
ֹו ת־ַנֲחָלתֹ֖ ם אֶּ ָ֥ ים ּוְנַתתֶּ ֵ֑ ְשַפְח ַאחִּ מִּ יו מִּ ָלִ֛ ב א  ֞רֹו ַהָקר ָ֥ ְשא  ֹו לִּ ת־ַנֲחָלתָ֗ ם אֶּ ֣ י֒ו ּוְנַתתֶּ יםּ֮ ְלָאבִּ ין ַאחִּ ֣ ם־א  יו׃ )יא( ְואִּ ָֽ י ָאבִּ ָ֥ ֵ֤י  ַלֲאח  ְבנ  ה לִּ ְיָתַ֜ ָה֨ ּה ְוָֽ ש א ָתֵ֑ ֹו ְוָיַר֣ תֹ֖

ה׃ ָֽ ת־מ שֶּ ָּוָ֥ה ה' אֶּ ר צִּ ִ֛ ט ַכֲאשֶּ ְשָפֶּׁ֔ ת מִּ ל֙ ְלֻחַק֣ ְשָרא   }פ{ יִּ
 
(1) The daughters of Zelophehad, of Manassite family—son of Hepher son of Gilead son of Machir son of Manasseh son of 
Joseph—came forward. The names of the daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah. (2) They stood before 
Moses, Eleazar the priest, the chieftains, and the whole assembly, at the entrance of the Tent of Meeting, and they said, (3) 
“Our father died in the wilderness. He was not one of the faction, Korah’s faction, which banded together against ה', but died 
for his own sin; and he has left no sons. (4) Let not our father’s name be lost to his clan just because he had no son! Give us a 
holding among our father’s kinsmen!” (5) Moses brought their case before (6) .'ה And ה' said to Moses, (7) “The plea of 
Zelophehad’s daughters is just: you should give them a hereditary holding among their father’s kinsmen; transfer their father’s 
share to them. (8) “Further, speak to the Israelite people as follows: ‘If a householder dies without leaving a son, you shall 
transfer his property to his daughter. (9) If he has no daughter, you shall assign his property to his brothers. (10) If he has no 
brothers, you shall assign his property to his father’s brothers. (11) If his father had no brothers, you shall assign his property 
to his nearest relative in his own clan, who shall inherit it.’ This shall be the law of procedure for the Israelites, in accordance 
with יהוה’s command to Moses.” 

 קטז א –  ב קט״ו  בתרא בבא .2

ילּו  ן ֲאפִּ ם ַבת ַהב  יַרש ַבת עִּ ר תִּ ין ְדַתְנָיא ְבַאְרָבָעה  ָאַמר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ׇכל ָהאֹומ  ה ָצדֹוקִּ ָלא ַמֲעש  יָנן אֶּ א  ין לֹו שֶּ ין שֹוְמעִּ ל א  ְשָרא  ְביִּ יא שֶּ ָנשִּ
ן ַרָבן י ְטַפל ָלהֶּ ן נִּ ם ַבת ַהב  יַרש ַהַבת עִּ ין תִּ ין אֹוְמרִּ ָהיּו ָצדֹוקִּ יַנָנא שֶּ ת ַתְבָנא ְלדִּ ב  ים ְבט  ְשרִּ ן ַזַכאי ָאמַ ְועֶּ ם ְול א ֹוָחָנן בֶּ ה ָלכֶּ ן זֶּ ַניִּ ים מִּ ם שֹוטִּ ר ָלהֶּ
כ   ר ּוָמה ַבת ְבנֹו ַהָבָאה מִּ ְגדֹו ְואֹומ  ט ְכנֶּ ָהָיה ְמַפְטפ  ָחד שֶּ ן אֶּ ָזק  ירֹו ָדָבר חּוץ מִּ ְחזִּ הֶּ ן ְקָרא  ָהָיה ָאָדם שֶּ כ  כ חֹו ל א ׇכל שֶּ תֹו ַהָבָאה מִּ נּו בִּ יָרשֶּ ַח ְבנֹו תִּ

ת ַהמִּ  ְבעֹוָעָליו אֶּ י צִּ ה ְבנ  לֶּ יב א  ְבעֹון ַוֲעָנה ּוְכתִּ ץ לֹוָטן ְושֹוָבל ְוצִּ י ָהָארֶּ י י ְשב  יר ַהח רִּ עִּ י ש  ה ְבנ  לֶּ ה א  ְבעֹון ַעל ְקָרא ַהזֶּ ָבא צִּ ד שֶּ ָלא ְמַלמ  ן ְוַאָיה ַוֲעָנה אֶּ
יָנא  י ֲעָנה ֲהוֹו ָאַמר ַרָבה ָאמ  ְלָמא ְתר  יד ֲעָנה ְודִּ מֹו ְוהֹולִּ ְלָתא  אִּ יָנא מִּ י ָאַמר ַרב ָפָפא ָאמ  יָכא ְדָאְמרִּ ל אִּ ְלָתא ְדָלא ַאְמַרּה ַשבּור ַמְלָכא ּוַמנּו ְשמּוא  מִּ

י ְבָכְך יּה ַרבִּ יָקָרא ֲאַמר ל  עִּ הַאָתה פֹוְטר   ְדָלא ַאְמַרּה ַשבּור ַמְלָכא ּוַמנּו ַרָבה ָאַמר ְקָרא הּוא ֲעָנה הּוא ֲעָנה ְדמ  י ָאַמר לֹו שֹוטֶּ א תֹוָרה   נִּ ְול א ְתה 
תֹו ין ת אַמר ְבבִּ ְמקֹום ָהַאחִּ ָפה כ ָחּה בִּ ן יִּ כ  ם ָמה ְלַבת ְבנֹו שֶּ ָלכֶּ ָלה שֶּ יָחה ְבט  ָלנּו ְכשִּ ָמה שֶּ ְצחּום ְואֹותֹו ַהיֹום  ְשל  ין ְונִּ ְמקֹום ַאחִּ הֹוַרע כ ָחּה בִּ שֶּ

 ֲעָשאּוהּו יֹום טֹוב 
 
§ Rav Huna says that Rav says: With regard to anyone who says that a daughter of the deceased should inherit the estate 
of her father along with the daughter of the son of the deceased, even if he is a prince of the Jewish people, one should 
not listen to him, as this is nothing other than an act of the Sadducees, and runs counter to the ruling of the mishna that 
the descendants of a son inherit before a daughter. As it is taught in a baraita in Megillat Ta’anit, which describes various minor 
holidays on which it is forbidden to fast or eulogize: On the twenty-fourth of Tevet, we returned to our law, i.e., the 
halakha was reestablished in accordance with the opinion of the Sages after having been dictated by the Sadducees. As the 
Sadducees would say: A daughter should inherit the estate of her father along with the daughter of the son of the 

deceased. The baraita continues: Rabban Yoḥanan ben Zakkai joined them to discuss their ruling, and said to them: 
Imbeciles, from where do you derive this ruling? And there was no person that answered him anything, except for one 
old man who was chattering at him and saying that it is an a fortiori inference: And just as a daughter of the deceased’s 
son, who comes to claim her inheritance from her grandfather by virtue of his son, inherits her grandfather’s property, so 
too, with regard to the deceased’s own daughter, who comes to inherit by virtue of the deceased, all the more so is it not 

clear that she should inherit his property? Rabban Yoḥanan ben Zakkai recited this verse about him: “These are the sons 
of Seir the Horite, the inhabitants of the land: Lotan and Shobal and Zibeon and Anah” (Genesis 36:20), and it is 
written: “And these are the children of Zibeon: Aiah and Anah” (Genesis 36:24). The first verse portrays Zibeon and 
Anah as brothers, while the second states that they are father and son. Rather, this teaches that Zibeon engaged in sexual 
intercourse with his mother and begot Anah, so that he was both Anah’s father and his brother. From the fact that the 
first verse equates Zibeon and Anah by referring to both of them as Seir’s sons despite Anah being a grandson of Seir, it is 
clear that grandchildren are equal to children, contrary to the Sadducees’ assertion. The Gemara interrupts the recounting of 

the baraita and questions Rabban Yoḥanan ben Zakkai’s inference: But perhaps there were two people named Anah, so that 
one Anah was Zibeon’s son, and the other his brother? Rabba said: I will state a matter that even King Shapur did not 
state. And who is this King Shapur? This cannot be a reference to Shapur, king of Persia; rather, it must be a moniker for 
someone else. He is Shmuel, whose legal rulings were accepted by the public like the edicts of a king by his subjects. Some 
state a different version, that it was Rav Pappa who said: I will state a matter that even King Shapur did not state. And 
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who is this King Shapur? He is Rabba. The verse goes on to state: “This is Anah” (Genesis 36:24), indicating that he is 
the same Anah mentioned initially, earlier in the verse. Accordingly, there was only one Anah, who was both Zibeon’s 

brother and Zibeon’s son. The baraita continues: The Sadducee said to Rabban Yoḥanan ben Zakkai: My teacher, you 
dismiss me with this retort? I agree that the son of a son precedes a daughter, as the verse you quoted suggests; I am 
asserting that a daughter inherits together with the daughter of a son, and the verse you quoted has no bearing on that claim. 

Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to him: Imbecile, but will our perfect Torah not be as worthy as your frivolous 
speech, as your inference is fallacious: What is notable about the inheritance of a daughter of the deceased’s son? It is 
notable in that her right is enhanced in that she inherits from her paternal grandfather together with the brothers of her 
father. Would you say that the same applies with regard to the deceased’s daughter, whose right to inherit is diminished 
in that she does not inherit from her father together with her brothers? The Sadducee’s a fortiori inference is thereby 
disproved. The Gemara concludes: And since the Sadducees had no counterargument, the Sages were victorious over them, 
and they established that day, the twenty-fourth of Tevet, as a minor festival to celebrate the establishment of the halakha 
in accordance with the opinion of the Sages. Having discussed the halakha of a son’s daughter’s right to inheritance, the 
Gemara cites a verse that relates to the matter. After the incident known as: The concubine in Gibeah, the men of the tribe of 
Benjamin numbered only six hundred, and each of these men had inherited large plots of land from their deceased relatives.  
 

 חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף קטו עמוד ב  .3
שבישראל אין שומעין לו שאינו אלא מעשה צדוקים. פי' רבינו שמואל ז"ל דכל דיין האומר כן,  כל האומר תירש בת עם בת הבן אפי' נשיא 

ואינו נכון דא"כ למה לי מפני שהוא מעשה צדוקים תיפוק ליה משום שהוא טועה בדבר משנה ובמה שאמר הכתוב אין לו עיין עליו, ואחרים  
יטא דאפי' ר' יוחנן בן ברוקה לא אמר אלא אם אמר על מי שראוי ליורשו, ועוד  פירשו דכל שכיב מרע שהוא מצוה כן, וגם זה אינו דהא פש

מאי אפי' נשיא שבישראל כל אדם הוא כנשיא בנכסים שלו, והנכון דהכי קאמר כל ב"ד שאומר כן דרך תקנה וגדר אפי' נשיא שבישראל 
 .ו עושין כן מדין תורה וכי אנו מודים לדבריהםשיש לו כח להפקיע ממון אין שומעין לו מפני שהוא מעשה צדוקין וחושבין שאנ

 
 ב -אשבת קט״ז  .4

ָבב ילֹוְסָפא ְבשִּ ל ֲהַואי. ֲהָוה ָההּוא פִּ יא  יּה ְדַרָבן ַגְמלִּ ר, ֲאָחת  זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ יְתהּו ְדַרבִּ יָמא ָשלֹום, ְדב  יּהאִּ ל שּוְחָדא. ְבעֹו  ּות  יל ְשָמא ְדָלא ְמַקב  ַדֲהָוה ְשקִּ
י ְלַאחֹו ְכס  י ְבנִּ יְפְלגּו לִּ יָנא ְדנִּ יּה: ָבע  יּה. ֲאַמָרה ל  יּה ְשָרָגא ְדַדֲהָבא, ַוֲאזּול ְלַקמ  יּה. ַעַייָלא ל  י ב  יב ַלן: כ  יּה, ְכתִּ י ָנַשי. ֲאַמר ְלהּו: ְפלּוגּו. ֲאַמר ל  ְדב 

ן יֹוָמא  יּה: מִּ ירֹות. ֲאַמר ל  ְמקֹום ְבָרא, ְבַרָתא ָלא ת  יּה: ְבָרא  בִּ יב ב  ְליֹון, ּוְכתִּ יַבת ֲעוֹון גִּ ְיהִּ יתִּ ה ְואִּ יַלת אֹוָרְייָתא ְדמ שֶּ יְתְנטִּ ַאְרֲעכֹון, אִּ יתּון מ  ְגלִּ דִּ
יּה ַדֲעוֹון יפ  ית ְלס  ילִּ יהּו ֲחָמָרא לּוָבא. ֲאַמר ְלהּו: ְשפִּ יּה אִּ ְרתּון. ְלָמָחר ֲהַדר ַעי יל ל  ְליֹון  ּוְבַרָתא ַכֲחָדא יִּ ן  גִּ יְפַחת מִּ יּה: ֲאָנא ָלא ְלמִּ יב ב  , ּוְכתִּ
ְמקֹום ְבָרא  יּה: בִּ יב ב  י, ּוְכתִּ יתִּ ה ֲאת  י ַעל אֹוָרְייָתא ְדמ שֶּ י ]ְוָלא[ ְלאֹוס פ  יתִּ ה ֲאת  יּה: ְנהֹור ְנהֹוָריְך  —אֹוָרְייָתא ְדמ שֶּ ירֹות. ֲאַמָרה ל  ְבַרָתא ָלא ת 

יּה ַרָבן גַ  ְשָרָגא. ֲאַמר ל  ְשָרָגא.כִּ ל: ֲאָתא ַחְמָרא ּוְבַטש לִּ יא   ְמלִּ
 
The Gemara relates: Imma Shalom, the wife of Rabbi Eliezer, was Rabban Gamliel’s sister. There was a Christian 
philosopher [pilosofa] in their neighborhood who disseminated about himself the reputation that he does not accept 
bribes. They wanted to mock him and reveal his true nature. She privately gave him a golden lamp, and she and her 
brother came before him, approaching him as if they were seeking judgment. She said to the philosopher: I want to share 
in the inheritance of my father’s estate. He said to them: Divide it. Rabban Gamliel said to him: It is written in our 
Torah: In a situation where there is a son, the daughter does not inherit. The philosopher said to him: Since the day 
you were exiled from your land, the Torah of Moses was taken away and the avon gilyon was given in its place. It is 
written in the avon gilyon: A son and a daughter shall inherit alike. The next day Rabban Gamliel brought the philosopher 
a Libyan donkey. Afterward, Rabban Gamliel and his sister came before the philosopher for a judgment. He said to them: I 
proceeded to the end of the avon gilayon, and it is written: I, avon gilayon, did not come to subtract from the Torah of 
Moses, and I did not come to add to the Torah of Moses. And it is written there: In a situation where there is a son, 
the daughter does not inherit. She said to him: May your light shine like a lamp, alluding to the lamp she had given 
him. Rabban Gamliel said to him: The donkey came and kicked the lamp, thereby revealing the entire episode. 
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י׳ ר ַעל חּוָלְקהֹון ְד  ַמְתנִּ יְך ָית  ף ְכתּוְבתִּ סֶּ ְרתּון כֶּ ינּון יִּ יַנאי אִּ י מִּ יכִּ ְהוֹו לִּ ין ְדיִּ ְכרִּ ין דִּ ין ל א ָכַתב ָלּה ְבנִּ ית דִּ הּוא ְתַנאי ב  ם ֲאחּוהֹון ַחָייב שֶּ  עִּ
ְקפֹוָאַמר ַר  ְגָמ׳ יִּ י שֶּ ין ְכד  ְכרִּ ין דִּ ינּו ְכתּוַבת ְבנִּ ְתקִּ י ָמה הִּ ְפנ  ן יֹוַחאי מִּ ְמעֹון בֶּ י שִּ שּום ַרבִּ י יֹוָחָנן מִּ יָכא  בִּ י אִּ ְבנֹו ּומִּ תֹו כִּ ְכתֹוב ְלבִּ ץ ָאָדם ְויִּ

ירֹות ַוֲאתֹו ַרָבנַ  ירֹות ְבַרָתא ָלא ת  י ְדַרֲחָמָנא ָאַמר ְבָרא ל  יד  ים  מִּ ידּו ָבנִּ ים ְוהֹולִּ יב ְקחּו ָנשִּ ְכתִּ י ְדאֹוָרְייָתא הּוא דִּ ירֹות ְבַרָתא ָהא ָנמ  י ְדת  ן ּוְמַתְקנִּ
ָלא ְבנָ  י אֶּ יּה ָקְיימִּ יד  ים בִּ ְשָלָמא ָבנִּ ים בִּ ם ְתנּו ַלֲאָנשִּ יכֶּ ת ְבנֹות  ים ְואֶּ ם ָנשִּ יכֶּ ְבנ  י ָקְייָמן בִּ ּוָבנֹות ּוְקחּו לִּ יּה מִּ יּה ָהא ָקא ַמְשַמע ַלן ְדַנְלְבַשּה ת  יד 

י ַלּה י ֲעַלּה ְוָאתּו ָנְסבִּ י ְדָקְפצִּ יכִּ י ה  י כִּ יד  יב ַלּה מִּ ית  יַכְסַיּה ְונִּ  …ְונִּ
MISHNA: If the husband did not write for her in her marriage contract: Any male children you will have from me will 
inherit the money of your marriage contract in addition to their portion of the inheritance that they receive together 
with their brothers, he is nevertheless obligated as though he had written it, as it is a stipulation of the court and 
therefore takes effect even if it is not explicitly stated. 
 

GEMARA: Rabbi Yoḥanan said in the name of Rabbi Shimon ben Yoḥai: For what reason did the Sages enact the 
marriage document concerning male children? It was enacted so that a man will be willing to take the initiative and 
write an agreement to give his daughter a dowry as large as the portion of his possessions that his son will receive as an 



inheritance. The marriage document concerning male children ensures that even if one’s daughter dies and her husband 
inherits her possessions, the dowry will eventually be inherited by her sons when her husband dies. Since the father of the 
bride knows that his grandchildren will inherit the dowry, he will give a larger dowry. The Gemara asks: And is there 
anything that justifies a situation where the Merciful One says that the son inherits and the daughter does not inherit, 
and yet the Sages came and enacted that the daughter should inherit? The practical effect of their decree is that 
daughters receive a significant portion of their father’s estate, just like sons. The Gemara answers: This also applies by Torah 
law, as it is written: “Take wives for yourselves and bear sons and daughters, and take wives for your sons, and give 
your daughters to husbands” (Jeremiah 29:6). This verse requires clarification. Granted, sons are in his hands, i.e., a 
father can select wives for them, but daughters, are they in his power that he can select husbands for them? It is not the 
manner of a woman or her family to court a man. Rather, the verse teaches us this, that the father should dress her and 
cover her and give her something, i.e., property, so that men will take the initiative with her and come to marry her. 
When the verse instructs fathers to marry off their daughters, it means that they must make efforts to ensure this outcome, 
including bestowing a dowry.  
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חוק ומשפט שבעולם לא ימלא לעולם את כל הדרישות של כל הפרטים. חוקי דת ודין, כמו חוקי הטבע, הנם כוללים, וזאת היא תהלתם   לכ

בהמה או איש, לא תחדל בשביל כך את אורה וחומה הטוב לכל. ועוזם. החמה תצא בגבורתה, ואם תקפח לפעמים על ראש איזה נפש חיה, 
תפילתם של עוברי דרכים אינה נכנסת בעת אשר הכלל צריך לגשמי ברכה.. אוי לה לקלות דעת, שתשלח ידה במקדש רם ונשא, בהיכל 

תו, שזכה לו המשפט של המשפט, אפילו אם תהיה מעוטרת ברחמים ויושר בלתי חוקי.. אותה מידת הרחמים הלוקחת מהבן את ירוש
התורה, בשביל הרחמנות שיש על הבת, צריך מדין גזרה שוה להתיר לשלוח יד גם באוצרו של אדיר אוצרות, בשביל רחמנות של מחזר על 

הפתחים, ואוי לעולם מרחמנות כזאת שהיא אם לכל אכזריות וכל נבלה.. והנשמה של אומה, וביותר של אומתנו, תלויה היא בשלטון 
ט שלה דוקא.. המקום אשר אויבתנו הנצרות, הבת הנושכת שדי אמה, רצתה בדגל הרחמים שלה, שהיא נושאת בידים מלאות דם  המשפ

נקי, להעליב את היהדות, הוא זה הנושא של הכרת ירושת הבת נגד משפט תורתנו הקדושה, זאת היא ידיעה נאמנה למשכילי בינה והיא 
 .מסורה לנו בחידת חכמים בתלמוד

 
 110, תחוקה לישראל פרק ה' )סוף( עמוד הרצוג  רב .7

ובענין ירושת הבת, הנה כבר רבותינו אחרוני האחרונים ז"ל מזכירים שהותרה הרצועה שהבת תירש בשווה עם האחים, כיון שכן הוא "
שמואל יוסף עגנון נ"י,  בנימוסיהם ונתפשט המנהג לפשר ביניהם. ... ושח לי בר סמכא, הסופר המפורסם שיראתו קודמת לחכמתו ר' 

שבגליציא לפני מספר שנים, בקשר לעזבון אחד האדמו"רים זצ"ל, העמידו אחים אמידים על דין התורה ופטרו את אחותם בלא כלום, 
ולעזה עליהם כל המדינה. הרי שהרגש הכללי כבר בדור ההוא היה שאין לעמוד על שורת הדין בכגון זה, שכבר אז לא אכשר דרא והבנות  

ו צועקות ומיללות על הקיפוח הזה )משא"כ ]=מה שאין כן[ בדורות הראשונים, שהיו מקבלות עליהן את גזירת התורה(, והיה בא לידי הי
 ."מריבות וקטטות במשפחה ושנאה עזה
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 .שלו']ם[ וכט"ס ]=וכל טוב סלה[ למרן שליט"א"
 .רבהאחדשהדר"ג ]=אחרי דרישת שלום הדרת גאונו[ שליט"א באהבה 

רצוני בזה להודיע צערי הגדול על מחשבה זרה המרחפת באויר ארצנו הק']דושה[, לעשות תקנות חדשות נגד התורה המצויה עתה בידינו. 
ובלבי כי זה גורם הירוס האמונה מלבות שלומי אמוני ישראל, בהיות שהכפירה והמינות בעקבתא דמשיחא הומות בראש כל חוצות 

ל יום במאמרים לוקחי לב להסיר את העם מאמונה בי"ג עיקרים, ולטעת בלבבם שאין עולם אלא אחד, ושהעולם  ומרבים להפיץ עתונים בכ
 .אין לו יוצר ושאין עם ישראל גוי אחד ושאין תורה מן השמים, ובכל מעללי איש ותחבולותיו מבקר עד ערב לפי רוח הכפירה יהלוכו

מונה, ככל יתר המדות הטובות, יתחלקו למדרגות. יש שאמונתו בריאה וחזקה וירגיש  ואמנם, קו דק מגביל בין אמונה לכפירה, ומדת הא
על ידה כל עבירה קלה, ויש מאמין שאמונתו רפויה מאד, ויעבור עליה בלי הרגש. ואמנם, יתכן שהפוסח על שתי הסעפים עדיין הוא מקו  

שיענו ..., כי בטבע המאמין החלש, כשרואה את קצה הכפירה כבר ולפנים, ואליהו זכור לטוב כשאמר 'אם הבעל הוא ... לכו אחריו' ידע 
 .נרתע ושב לאמונתו האמיתית

ך  ואמנם, הרופפים בדורנו נכנעים לכופרים ונהנים מנשיאת חן בעיני הכופר על חשבון רפיון האמונה, כי איננו קנאי ואיננו בטלן, יודע שצרי
היתרים כאשר ידרשו זאת החיים העכשויים, והכופר שמח על נצחונו, ואכן מבזה בלבו את  לוותר על האיסורים בדברים החיוניים ולמצוא 

 .המאמין המזויף הלזה
אבל ראוי היה לכל מאמין לשוב לאמונתו בשמעו דרישה לכפירה מוחלטת, שיאמרו 'תירש הבת עם הבן', אשר כבר לחמו בזה חכמים עם 

ת הדעת ואמץ הרוח לעמוד כצור נצב, באמונת אומן כי המשפט לאלק']ים[ הוא וכן  הצדוקים. ולתמהוננו נאטמו הלבבות, ותחת תקיפו
ימצאו אלה שדעתם שפלה ויבקשו תחבולות להשתחוות להכפירה ולהשאיר את   -קבלנו מפי הגבורה רבון כל המעשים אדון כל הארץ 

לאויבינו, כי אמנם אין חק הנחלה שבתורה  המשפט בחושן המשפט, אבל למעשה להתנהג ככל הגוים דברתא כברא תירות, ולתת תהלה
 .מתאים לפי עם הנאור, הודאה גמורה לתועבת הכפירה, אוי לאזנים שכך שומעות

כהנה וכהנה חושבים הנחשלים להחליף ולהמר התורה בחוקים חדשים אשר יתנהגו בעולם המעשה, ואם ידרוש איש מאמין לדון אותו דין  
 ...: כן הוא הדין, כי כבר באו חכמים ותיקנודין[- יאמרו לו הב"ד ]הבית -תורה 

ומי לא שמע מרבותינו, כי אנחנו דור יתום, ואין אנו ראויים כלל לתקן תקנות, שצריך לזה גדלות בתורה במדה מופלאה, ואנחנו ירדנו 
 .לקבוע תקנות לדורותפלאים והדיוטים אנחנו, ואיך נעיז פנינו ונקשה ערפנו לומר חכמים אנחנו ויש כח בידינו להפקיר ממון ו

כתבתי דעתי, וזו גם דעת הגאון מבריסק שליט"א, ובקשתנו שמרן הדר"ג ]=הדרת גאונו[ שליט"א יעמוד עמנו כמו שרגילים בני עמנו לשמע 
 ...עד עכשו

חתום החושב על הדברים הנ"ל חושב לסכנה ליסד אגודת הרבנים לתת כח מלאכותי בהכרעת הדברים העומדים ברומו של עולם. וא 
 .שלו']ם[ וברכה, הדוש"ת באה"ר ]=הדורש שלומו תמיד באהבה רבה[

 ."אי"ש )קוב"א, א, צו(
 



 )מובא במאמרו של הרב הרצוג(  מצודת דוד לרדב"ז .9
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ְזכַ  ל ְכַמאן כִּ יּה ְשמּוא  ן ַהַקָצב ֲאַמר ל  י ְזַכְרָיה בֶּ ְעַבד עֹוָבָדא ְכַרבִּ יַתאי ָסַבר ְלמֶּ ן ַהַקָצב ַרב נִּ י ְזַכְרָיה בֶּ י ַטְבָלא ֲעַבד עֹוָבָדא ְכַרבִּ ס ְזַכְרָיה ַרבִּ ְרָיה ָאפ 
י ְזכַ  יּה ְדַרב ֲהָלָכה ְכַרבִּ ְשמ  ְמָיא מִּ לֶּ יָנָנא ַבר שֶּ יּה ְדָאַמר ַרב חִּ יּה ַרב ַנְחָמן ַמאי ַהאי ֲאַמר ל  יל ַאְהדַ ֲאַמר ל  יּה זִּ ן ַהַקָצב ֲאַמר ל  י ָלא  ְרָיה בֶּ ר )ָבְך( ְואִּ

י ְזַכְר  ְעַבד עֹוָבָדא ְכַרבִּ ָייא ָסַבר ְלמֶּ אּוָניְך ַרב הּוָנא ַבר חִּ ְמָיא מ  לֶּ יָנָנא ַבר שֶּ יְקָנא ָלְך ַרב חִּ יּה  ַמפ  יּה ַרב ַנְחָמן ַמאי ַהאי ֲאַמר ל  ן ַהַקָצב ֲאַמר ל  ָיה בֶּ
יּה ְדַרב הּוָנא אַ ְדָאַמר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ֲהָלָכה ְכַרבִּ  י ָנח ַנְפש  יּה ַהְשָתא כִּ יף ֲאַמר ל  יְכסִּ יּה אִּ ְשַלח ל  יּה אֶּ ן ַהַקָצב ֲאַמר ל  י  י ְזַכְרָיה בֶּ ְבלִּ יְסְת ְלקִּ יְתר 

י ְזַכְריָ  ין ֲהָלָכה ְכַרבִּ י ַתְרַוְייהּו א  ל ְדָאְמרִּ י ָהא ְדַרב ּוְשמּוא  יהּו ְכַמאן ַסְבַרּה כִּ ְמַלאי ְואִּ י שִּ י ַיַנאי ַאַכְתָפא ְדַרבִּ יל ַרבִּ יְך ְוָאז  יְסְתמִּ ן ַהַקָצב מִּ ה בֶּ
י ְוגּולְ  יְבַלָנא הּוא ָיא  יָנש ַדֲאָתא ְלקִּ יּה ַבר אִּ יָאה ְלַאַפְייהּו ֲאַמר ל  י ְיהּוָדה ְנשִּ י ַרבִּ יּה ְוָאת  יּה ַגְששַ ַשָמע  י ְמָטא ְלַגב  י כִּ יּה ָיא  ין ת  יּה ד  ּה ֲאַמר ל 

יּה ְכַשק  יעּור   שִּ
 

The Gemara relates: Rav Nittai thought to perform an action, i.e., issue a ruling, in accordance with the opinion of Rabbi 
Zekharya ben HaKatzav, who taught that a son and daughter are equal with regard to inheriting from their mother. Shmuel 
said to him: In accordance with whose opinion do you wish to issue this ruling, in accordance with the opinion of 
Zekharya? Zekharya is nil [afes], i.e., his statement was not accepted as halakha. Rabbi Tavla performed an action, i.e., 

issued a ruling, in accordance with the opinion of Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman said to him: What is 

this? Rabbi Tavla said to him: As Rav Ḥinnana bar Shelamya says in the name of Rav: The halakha is in accordance 

with the opinion of Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman said to him: Go retract your ruling, and if you do not, 

I will take Rav Ḥinnana bar Shelamya out of your ear, i.e., I will punish you severely for ruling against the accepted 

halakha. The Gemara relates further: Rav Huna bar Ḥiyya thought to perform an action, i.e., issue a ruling, in accordance 

with the opinion of Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Naḥman said to him: What is this? Rav Huna bar Ḥiyya said 
to him: As Rav Huna says that Rav says: The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Zekharya ben 

HaKatzav. Rav Naḥman said to him: Shall I send a messenger to Rav Huna to ask him if that is indeed what he said? Rav 

Huna bar Ḥiyya was embarrassed, as he was not certain that Rav Huna actually said this ruling. Rav Naḥman said to him: 
Now, if Rav Huna were to have died, you would have been brazen enough to say before me that this is what he said, but 

since he is still alive, you cannot be so brazen. The Gemara asks: And he, Rav Naḥman, in accordance with whose opinion 
does he hold? As there were various sages who ruled in accordance with the opinion of Rabbi Zekharya ben HaKatzav, why 

did Rav Naḥman not agree? The Gemara answers: He holds in accordance with this statement of Rav and Shmuel, who 
both say: The halakha is not in accordance with the opinion of Rabbi Zekharya ben HaKatzav. The Gemara relates: 
Rabbi Yannai, who had already grown old and whose eyes were dim, would walk leaning on the shoulder of Rabbi 
Simlai, his attendant, and Rabbi Yehuda Nesia came toward them. Rabbi Simlai said to Rabbi Yannai: The person who 
is coming toward us is handsome and his cloak is handsome. When Rabbi Yehuda Nesia reached him, Rabbi Yannai 
felt his cloak and said to Rabbi Simlai: Concerning this cloak, its measurement with regard to the halakhot of ritual impurity 
is like the measurement of sackcloth, meaning it was a cloak of inferior quality, as it was thick and rough. 

 

 


