בבא בתרא קח

במדבר פרק כז
)ו( וַיּ ֹאמֶ ר ה’ ֶאל מֹשֶׁ ה לֵּאמֹר) :ז( כֵּן בְּ נוֹת צְ לָפְ חָ ד דֹּבְ רֹת ָנתֹן ִתּ ֵתּן לָהֶ ם אֲ חֻ זַּת נַחֲ לָה בְּ תוֹ
אֲ חֵ י אֲ בִ יהֶ ם וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ ֶאת נַחֲ לַת אֲ בִ יהֶ ן לָהֶ ן:
)ח( וְ ֶאל בְּ נֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ְתּדַ בֵּ ר לֵאמֹר ִאישׁ כִּ י יָמוּת וּבֵ ן ֵאין לוֹ וְ הַ עֲבַ ְר ֶתּם ֶאת נַחֲ לָתוֹ לְבִ תּוֹ:
)ט( וְ ִאם ֵאין לוֹ בַּ ת וּנ ְַת ֶתּם ֶאת נַחֲ לָתוֹ ל ְֶאחָ יו:
)י( וְ ִאם ֵאין לוֹ ַא ִחים וּנ ְַת ֶתּם ֶאת נַחֲ לָתוֹ לַאֲ חֵ י ָאבִ יו:
ִשׁ ֵארוֹ הַ ָקּרֹב ֵאלָיו ִמ ִמּ ְשׁפּ ְַחתּוֹ וְ י ַָרשׁ א ָֹתהּ
)יא( וְ ִאם ֵאין ַא ִחים ל ְָאבִ יו וּנ ְַת ֶתּם ֶאת נַחֲ לָתוֹ ל ְ
וְ הָ י ְָתה לִבְ נֵי י ְִשׂ ָר ֵאל לְחֻ ַקּת ִמ ְשׁפָּט כַּאֲ שֶׁ ר צִ וָּה ה’ ֶאת מֹשֶׁ ה:
הסדר לפי התורה
 .1בנו
 .2בתו
 .3אחיו
 .4אחי אביו
 .5שארו הקרוב אליו
אביו חסר מהרשימה
שמות פרק כא
)ז( וְ כִ י י ְִמכֹּר ִאישׁ ֶאת בִּ תּוֹ ל ְָאמָ ה ל ֹא ֵתצֵ א כְּ צֵ את הָ עֲבָ ִדים:
)ח( ִאם ָרעָ ה בְּ עֵ ינֵי אֲ ֹדנֶיהָ אֲ שֶׁ ר לא לוֹ יְעָ דָ הּ וְ הֶ פְ דָּ הּ לְעַ ם נָכְ ִרי ל ֹא י ְִמשֹׁל לְמָ כְ ָרהּ בְּ בִ גְ דוֹ בָ הּ:
)ט( וְ ִאם לִבְ נוֹ ִייעָ דֶ נָּה כְּ ִמ ְשׁפַּט הַ בָּ נוֹת ַיעֲשֶׂ ה לָּהּ:
ויקרא פרק כז
)טז( וְ ִאם ִמ ְשּׂדֵ ה אֲ חֻ זָּתוֹ י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ ַלה’ וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ לְפִ י ז ְַרעוֹ ז ֶַרע חֹמֶ ר ְשׂע ִֹרים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים
שֶׁ ֶקל כָּסֶ ף:
)יז( ִאם ִמ ְשּׁנַת הַ יֹּבֵ ל י ְַק ִדּישׁ שָׂ דֵ הוּ כְּ עֶ ְרכְּ יָקוּם:
נּוֹתרֹת עַ ד
)יח( וְ ִאם ַאחַ ר הַ יֹּבֵ ל י ְַק ִדּישׁ שָׂ דֵ הוּ וְ ִחשַּׁ ב לוֹ הַ כֹּהֵ ן ֶאת הַ כֶּסֶ ף עַ ל פִּ י הַ שָּׁ נִים הַ ָ
ְשׁנַת הַ יֹּבֵ ל וְ נִגְ ַרע מֵ עֶ ְר ֶכּ :
)יט( וְ ִאם ָגּאֹל יִגְ ַאל ֶאת הַ שָּׂ דֶ ה הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֹתוֹ וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשׁית כֶּסֶ ף עֶ ְרכְּ עָ לָיו וְ ָקם לוֹ:
)כ( וְ ִאם ל ֹא יִגְ ַאל ֶאת הַ שָּׂ דֶ ה וְ ִאם מָ כַר ֶאת הַ שָּׂ דֶ ה ל ְִאישׁ ַאחֵ ר ל ֹא ִיגּ ֵָאל עוֹד:
)כא( וְ הָ יָה הַ שָּׂ דֶ ה בְּ צֵ אתוֹ בַ יֹּבֵ ל קֹדֶ שׁ ַלה’ כִּ ְשׂדֵ ה הַ חֵ ֶרם ַלכֹּהֵ ן ִתּ ְהיֶה אֲ חֻ זָּתוֹ:

