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 סעיף י 

 חיתוןאו מפסולי  בכור ממזר

)דברים ן השנואה יכיר שנאמר: כי את הבכור בנוטל פי שנים,    היה הבכור ממזר,  -רמב"ם  .  כב  יבמות  משנה .א

בעיר שושן    .שו"ע  -יה בן גרושה או בן חלוצה.  לומר אם ה  ואין צריך  ששנואה בנישואיה;  כא, יז( זו

בנשואיה.    פירש נראה  ששנואה  והיותר  עכ"ל.  איסור,  מחמת  לנושאה  לו  היה  שלא  איסור  בנשואיה  עשה  אפילו  כלומר 
  -   ה וכתב וכ"ש בן גרושה ובן חלוצה, ור"ל שקדושין תופסין בששנואה בנשואיה ר"ל שאין קדושין תופסין בה, וזה שסיים 

 .הספריבליקוט בשם  גר"א ועי'  :סמ"ע

מכלל דפשיטא להו    אם הבן הנולד אחר הממזר הוי בכור  נסתפק  -  יבמות יט: אות ב  שלטי הגיבורים .ב

 . ה שמי כרד - דממזר לא הוי בכור:

 עיף יא ס

 ספק בכור
כגון או    מי שנסתפק לנו אם הוא בכור או פשוט, כגון שנתערב עם אחרלר' ינאי    - רמב"ם  .  קכז  גמ' ב"ב

 .שו"ע -, אינו נוטל פי שנים. :טור - ידוע לנו איזו ילדה תחילה  ואיןביחד  ושילדו שתי נשי

ולבסוף נתערבו כותבים הרשאה זה לזה ונוטלים חלק בכורה; ואם    הוכרו  כיצד עושין, אם   -  שםגמ'  
  כ"א ט"ו[ והיה שנאמר ]דברים    .שו"ע  - , כגון שילדו במחבואה אחת, אין נוטלין חלק בכור  לא הוכרו

 :ודאיהבן הבכור, דמשמע שיהא בן בכור 

תירצו דשויה  היכי מהני הרשאה, ודס"ל אין לבכור קודם חלוקה    הקשו לרב פפי  -  שרדדמ  ה "ד  .זכק  ב"ב  תוס'
בדפי הרי"ף( דמצד    )במלחמות ב"ק כז, ב בסימן קכ"ג ס"ק א' בשם הרמב"ן    ח "ה ו צקעיין  ו  . ח"הוצק  -  .ע"ש  שליח

  בעל דברים דידי את. ושורש הרשאה מבואר שם ע"ש:  מצי אמר לאו   י, דאע"ג דשליח של אדם כמותו מ"משליחות לא מהנ
 ט. ]משה"א[ סק" רע"ח  סימןלקמן  נתיבות המשפטבועיין 

ספק בן ט' לראשון או בן שבעה לאחרון, אינו יורש אחד מהן, והבא אחריו אינו נוטל חלק    -  טור
וציא  דכל אחד ידחנו אצל חבירו לומר לאו בני אבינו הוא, והמ.  ארמ"  -בכורה אפילו בהרשאה מן הספק  

 מחבירו עליו הראיה:

 סעיף יב 

 ה נאמנות על הבכור

 מיילדת נאמנות האם וה
  .שו"ע - שלשה נאמנים על הבכור: חיה, אמו ואביו רב נחמן  – רמב"ם .עד קידושיןגמ' 

ר"ל כשלא יצאה וחזרה, אבל יצאה וחזרה אינה נאמנת  .  עשו"  -.  שאם אמרה: זה יצא ראשון, נאמנתחיה מיד,    -  שםגמ'  
באה"ע  ועיין בית שמואל    .אות ו'   קדושין פ"ד סי' י"א   קרבן נתנאלובטור ]סעיף ט"ו[, וכ"כ בספר    עג. קדושין    גמ' בתא  כדאי

 :פת"ש -. סי' ל"א חכם צביובתשובת  ' ס ק "סימן ד' ס

, נאמנת  ו האב מרשות האם להכניסו בברית:שמיני, דאז מוציא פירוש, עד יום ה   אמו, כל שבעת ימי הלידה  -  שםגמ'  
 .שו"ע -ו הבכור.  לומר: זה

 הוחזק כבנו[ לא]כש נאמנות האב

נתבאר    ]ב"ב קכח:[ושם    קכז:  "בוב  :עח שם  מחלוקת דר' יהודה וחכמים בברייתא    שם  גמ' קידושין מ  רמב"ם .א

אביו, לעולם. אפילו    -  כח התם ובדוכתא אחרינאדקי"ל כר' יהודה ור' יהודה אע"פ שלא הוחזק בבנו קאמר כדמו
דכתיב ]דברים כ"א י"ז[ כי את  .  שו"ע  -  , נאמןבני הוא ובכורי הוא  על מי שלא הוחזק בנו כלל:  באמר הא

   הבכור בן השנואה יכיר, יכירנו לאחרים, מכאן שהתורה האמינתו עליו.

  קכז:ומסיק שם    קכז.ו' שם מהא דשלחו בני אקרא דאגמא לשמואל וכ  :קלד  ב"ב  תוס'  קכח: ד"ה נאמןשם   רשב"ם .ב

אין האב נאמן    -א שם מהא דשלח רבי אבא כו' וכדמסיק בגמ' שם  נן קיי"ל כר' יהודה ובריית אי כר' יהודה ס"ל וכו' וא

  אלא מכח מיגו בתורת יכיר    נו נאמןאם אינו מוחזק בבנו איבהכרה אלא כשהוחזק בבנו לומר בכור הוא, אבל  

עוד לגבי נאמנות האב להכשירו    קצוה"ח ועיין ב  כה:,   כתובות  'גממ  קצוה"ח . וכן הוכיח בעי יהיב ליה כוליה נכסיה י בדא
 "ז סי' ד.אבהעלכהונה. וע"ע 
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 [ בנואינו /]מוחזק לנו שהוא בכורו נאמנות נגד חזקה
  שו"ע  -אמר על המוחזק לנו שהוא בכורו: אינו בכור, נאמן  כן אם - שםגמ' מ רמב"ם

דחזקה זו ממ"נ ע"י מי באה, אם ע"י אביו שהיה רגיל לומר    ,על מי שהוחזק לנו שאינו בנו, אינו נאמןאך    -  סמ"ע
מאשתו מאיש  ואם ע"י עדים שמעידים שנולד מאשה אחרת או  בסמוך,    רמ"א אינו בנו, תו אינו נאמן לומר שהוא בנו, וכ

 . אחר, ודאי אינו נאמן להכחיש העדים

שהוא אמר פעם אחת על אחד    םאך א  -יז  ד"מ  .  "ב נוב  נימוקי יוסף.  קכז  ר"ןבשם    יב"  רמב"ן  בשםטור  

 . רמ"א - שהוא בכור, לא יוכל לומר אחר כך על אחר בכור

 סעיף יג 

 אמירה שלא בכוונת נחלה 
נו  הוא, אי  בכורפלוני בני    הוא, נוטל פי שנים.  בכורי  בניפלוני  שמעו עדים שאמר:  רב יוסף    –  טור:  קכו  גמ' ב"ב

 .שו"ע – שמא בכור לאמו הוא דקאמר.פי שנים, נוטל  

נוטל פי שנים;  שנתכוון לומר שהוא בכור לאב,  ואם אמר דברים שמוכיחים    -  א לקמיה דרב חנינ  שםעובדא  
 . שו"ע  -  מרפא חולי העינים, דגמירי דרוק של בכור לאב מרפא ולא של בכור לאםכגון שאמר: פלוני בני בכור הוא ורוקו  

 ר"ל.  רמ"א  -הספדו: אוי על בני בכורי  ה"ה אם מת הבכור והזכיר עליו ב  -יט  ד"מ    שורש קמ"ה   מהרי"ק
 :גר"א  - אף על גב שלא נתכוין בשביל הנחלה וכנ"ל לענין הרפואה 

 סעיף יד 

 [ רמיזת האב ]אב משותק
כ"א  סימן קבאה"ע    אב שנשתתק, בודקין אותו כדרך שבודקין לגיטיןלר' אבהו    -רמב"ם  .  עא גיטין    ברייתא

 .שו"ע  -מז או כתב שזה בנו בכורו, נוטל פי שנים. ם ר, א, שם מבואר כיצד בודקין אותו:סעיף ה'

 שונות 

 סעיף טו 

 ירושת בת הבכור 
בכור  מי שהיו לו שני בנים,    -  וזהו דין בנות צלפחד ששנינו שם שהיה בכור ונטלו בנותיו וכו'רמב"ם  :  קטז  גמ' ב"ב

הבן הפשוט יורש    הריהבכור הניח בת והפשוט הניח בן,    והניחו בנים,  , ומתו שניהם בחייוופשוט
גזירה שוה, כשם  מ  .שו"ע  -, שהוא חלק אביה.  שני שלישים  יורשתובת הבכור    חלק אביו,שליש    בנכסי הזקן

 שבני בנים עומדים במקום אביהם לירושת חלק פשיטות, כן בן או בת הבכור עומד במקום אביו ליטול חלק בכורה:

 "ש ס"ק ו תפ

 עדות חצי דבר בבכורה 
שמת והניח אשתו וב' בנים זכרים, וטען אחד שהוא בכור והאם אומרת כדבריו, והשני טוען אייתי  מי    -קמ"ח    חו"מ סי'   חתם סופר

וב' עדים שזו היתה    ב' עדים מעידים שהוא פטר רחם לזאת האםראיה דבכור אתה, והביא הראשון  
צי  מהעדויות ח  הו"ל כל אחת כתי עדים הללו הוה בכור לנחלה,  בין ב'  נמצא מ  אשתו ראשונה של אביו,

אה"ע   שו"עבע: שכן פסק  ב"ק    תוס'הובא ב[  רי"ףל' ע"א מדפי ה  ב"ב]  רי"ףהיכול הפשוט לטעון קים לי כשיטת  ש  דבר.
 דיעמ  עד  לכשכ  ןיינעל  :ונ  ב"במ  גי  'יעס  'ל  'יס  מ"וח   ע"ושב  קספ  ןכו]  טגב  רבד  י לחצ  ןנישייח ד  סימן קמ"ב סעיף י"ב

נגד    תוס'וחזק לא הוי מצי למיטען קים לי כאף אם היה הבכור מו ,  םש  ק"בב  תוס'ודלא כ  .ש"ע  תח א   הרעש  קר  שיש

 :חת"סועיין בפת"ש בהמשך דברי ה  .ש"תפ –קכ"ד כו'.  , עיין בתומים בקונטרס תקפו כהן סי' וד"מ שו"עהכרעת ה 
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 אסעיף 

 בכור בירושת נכסי האם 
 בנכסי האם  אלא בנכסי האב, אבל לאאין הבכור נוטל פי שנים    -  מקראי  .נבויליף לה שם  טור  :  נא בכורות    משנה

 .שו"ע -; בכורה לאיש ולא לאשה:דכתיב ]דברים כ"א י"ז[ כי לו משפט הבכורה, דמשפט ה 

אפילו אם הוא בכור לאב   ולא לה ולכן -ימצא לו, לו  אמר אביי, אמר קרא: בכל אשר -ופשוט הוא ב"י : קיא  גמ' ב"ב
 .שו"ע -יה, הוא והפשוט, בשוה.  ולאם, חולקים בנכס

 גדר ראוי 

 סעיף ב

 נכסי אלמנה קודם שנשבעה
קודם    האלמנה ואלמנה, ומתה  י.מ.    - מאישה אחרת  הניח בנים  מת ומי ש  -  סוף כלל נ'  רא"ששו"ת    בשם  טור

כ"ז שלא נשבעה כמ"ש    האלמנה יורשים אותה   שאין יורשי  ורשיםבחזקת היהנכסים    על כתובתה, כלשנשבעה  

 ובבית שמואל שם סק"ד: באה"ע סימן צ"ועיין ו .שו"ע  -ונוטל בהם הבכור פי שנים.  ,בשבועות מח א':

 סעיף ג 

 כה בה המתרושה שלא זהלוואות וי
פי אין הבכור נוטל    -  סי אבא דאבאולא בראוי כבמוחזק לאתויי נכ  :.נב  משנה בכורותרמב"ם  :  קטז  ב"ב  משנה

לבא לאחר מיתת אביו, אלא בנכסים המוחזקים לאביו שבאו לרשותו, שנאמר: בכל אשר  נכסים הראויים  ב  שנים

שמת בחיי אביו בני הבכור עומדים במקום    בדין בכור   עיף ט"ולסימן רעז סולא דמי    .שו"ע  -  ימצא לו )דברים כא, יז(.
  -   המצוי אצל אביוני התם דברא כרעא דאבוה הוא והרי כאילו הבכור חי ויורש את הממון  הבכור ליטול ב' חלקים, שא

 .סמ"ע

 שו"ע.   –ורשים כאחד.  כיצד, אחד ממורישי אביו שמת לאחר מיתת אביו, הבכור והפשוט י  -  רמב"ם

אינו מצוי  ם דמשו. שו"ע - יורשים אותה כאחדוכן אם היתה לאביו מלוה, רב יהודה אמר שמואל  - ב"ב קכד: גמ'
אין הבכור נוטל    בשטר, וצ"ל דשם אתא לאשמועינן דאע"פ שהוא  שו"עביד אביהם כשמת, ובסמוך סעיף ז' חזר וכתבו ה 

 :סמ"ע  - פי שנים 

 הריד תחזק
 :ס"ק י"ג ]אה"ע[ סימן ק'ת שמואל  , עיין בי ש"תפ  – ראוי מיקריבמדינת פולין  חזקות הנהוגים -דגול מרבבה 

 סעיף ד

 המה וולדה שבח גוף הב

מושכרת   -  קכג:  ב"ב   ברייתאמ  רמב"ם .א פרה  להם  לשבוע,    הניח  או  ליום  הקצוב  בדבר  או  ששכרו 
. ב"ב קכג: ד"ב מה רועה   םרשב"פירוש בעשב השדה,  או שהיתה רועה באפר  שליש או מחצה לפי תנאו,    מוחכרת

מרעה טוב  וילדה מקום  ילדה,    דהיינו, בבקעה  וגם  מיני שונתפטמה שם  תרי  זה דאיכא  או  זה  או  , .סמ"ע  -,  בחים 
שנתפטמה, דאין כאן דבר חדש דהרי דלא מיבעיא בה והיינו בשבח  .שו"ע -פי שנים   ובולדה בההבכור נוטל 

ילו בולדה דהוא גוף חדש דלא היה מצוי, אפ"ה כיון שנולד מהפרה שהיתה גוף הפרה היה מצוי ביד אביהן כשמת, אלא אפ
כתב דולד לא מיקרי אשתני    הרב המגידו  .סמ"ע  -, נוטל הבכור פי שנים,  ממילא   דהולד בא ביד אביהן והשבח  מצויה  

 ן כג, ב( דעובר ירך אמו )גיטי

קכד, א(   ב"בדאינו אלא לרבי )בי"א    רמ"א  -  אין נוטל בוולד  -  ב"ב פ"ח סי' יא   רא"שטור בשם    ראב"ד .ב

 . סמ"ע - לדרק על הו ומשמע שחולקים אבל לרבנן דקי"ל כוותיה אינו נוטל בולדה ע"ש. 

וצריך לחלק בין אילן שגדל שכן דרכו ובודאי  אפילו בשבחא שנשבח גוף הפרה אינו נוטל,   -]סעיף ד'[  טור .ג

מיתה  בשעת  ודאי  היה  שלא  באפר  רועה  משא"כ  טורח    יתעבה,  קצת  ג"כ  יש  דשם  ועוד  ראוי,  חשיב  הפרה  שתתפטם 
 .קצוה"ח ועי'  ה"מ נ -  הטוררה, לכך חשיב ראוי לו למוסרה לרועה לשומלהיתומים להוליכה לאפר ולהכניסה לבית א
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 [דמי שכירות הבהמה ]במקרה הנ"ל

מתחילה   לשכירות דישנהדקי"ל  משום נוטל,הבכור  אף בשכירות  -]פ"ג מנחלות ה"ב[  משנה לחם .א
 פ"ה מאישות ה"כ[.  רמב"ם ]ראה  ועד סוף

וכן משמע    ע"ש.יע זמנה בחיי אביו,  ולא עדיף ממלוה שהג  הוא  מלוהמ"מ    דהא  אינו נוטל  - ]סק"ב[    קצוה"ח .ב

 .סמ"עמה 

דמה לי שהאילן הוציא פירות שאין הבכור נוטל אפילו הפגים שנעשו   ואשתני הואילהשכירות  אין נוטל - נה"מ .ג

נוטל  ילדה אינו  עיף ו'[, או שהבהמה עשתה פירות ע"י מלאכתה, וכן בהמה שנתעברה אחר מיתת האב ותמרים ]לקמן ס
   ]סק"ג[.  ה"ח קצופי שנים כמ"ש ב 

 חלוקהקודם  בירושהשווי השימוש 
הבכור נוטל ב' חלקים    הניח להן עבד או בהמה טמאה,  -  יג.ב"ב    כתובות סי' רלו   מרדכי  ב"ב פ"ח סי' יא   רא"ש

 ח. סימן קע"א ס"וע"ל  רמ"א -עובדים לבכור שני ימים ולפשוט יום אחד והפשוט חלק אחד, דהיינו ש

ומכי אמר שרוצה לחלוק זכה תיכף    שרוצה בחלוקה  אמרהבכור כבר  שדוקא  ו   -   :"גקכ  ב"ב  תוס'   . קכו  ב"ב  ר"ן
בחלק בכורתו אבל אם עדיין לא אמר הבכור שרוצה לחלוק וחכרוה או שכרוה אין הבכור נוטל פי שנים בשכירות ששכרו 

 אחר מות אביהם.  

קודם שגילה    יביתר  את הניח להם אביהם מעות והיורשין העלו את המעות בהלואם  ה"ה    -  קצות החושן
הבכור דעתו שרוצה בחלוקה דאין הבכור נוטל פי שנים בריבית שהעלו אחר מות אביהם, דהלואת ריבית הרי הוא כמו  

 חכרוה או שכרוה:

 ראוי' הפוסקים אם הוי מחב
ם  שודהבכור אינו נוטל כלום מ  אי נאמראי הוי ראוי או לא,    שהפוסקים חולקיםכסתפק  מ  - ]סק"א[,    שער משפט 

או דילמא שאני התם שהספק  כו',    רע"ז סעיף י"א בסימן    דדמי למי שנסתפק לנו אם הוא בכור
בסימן ר"פ ]סעיף וא"כ אין ידוע אם הוא יורש כלל לכך אינו נוטל כלום מספק כמבואר    הוא אם הוא בכור כלל

  סימן קים כמבואר בסוף  ולדח אם הוא מוחזק או לא, י"ל  ממון  דודאי בכור הוא אלא דהספק הוא ב  [, משא"כ הכאז'
 , וצ"ע לדינא, ע"ש:קל"ט כו'

 סעיף ה

 אביושל  כהונה מכירימתנות 
פירוש, אנשי העיר קרוביו ומכיריו של אביהן, והיו רגילין    בהמה  אביושחט אחד ממכירי    -:  קכג  גמ' ב"בו  ברייתא

תנות של אותה בהמה. במם  , ואחר כך מת אביו, נוטל פי שניסמ"ע  -ע  ליתן לו מתנות כהונה דהיינו זרו
 . דמי כמי שהורמומתנות שלא הורמו  ש גמ' שם מבואר בד  לסי' רעו סעי' ו, דמיולא . שו"ע -

 סעיף ו 

 שבח הנכסים שלאחר מות האב
לאחר מיתת אביו,    ששבחו נכסיםבשבח    פי שניםאין הבכור נוטל  לרב נחמן בשם שמואל    -רמב"ם  :  צהב"ק    גמ'

ב' חלקים בנכסים שהניח אביהם,  נוטל  .  שו"ע  -  תן היתר לפשוט.נוו  אלא מעלה אותו השבח בדמים
  ובעיר שושן  :סמ"ע  -  שבח שעליהן אינו נוטל אלא מחלק אחד כפשוט, וחלק השני שמים בדמים וחולקין אותו ביניהםוב

 שו"ע וה   "םרמבאפי' יש בו שיעור חלוקה וכן כוונת ה   בעד השבח אין הפשוט יכול לומר תן לי חלק קרקע  למדו ש  ש"ךו
 עיין בתשו' מבי"ט ח"א סי' רפ"ד:וכשהבכור מתרצה בכך אבל פשט לשונו לא משמע כן    סמ"עואולי כונת ה   סמ"עודלא כ

תמרים בעודן סמדר,  כגון כרמל שנעשו שבלים וכפניות )פי'  הנכסים,    שישתנווהוא    ,רבנן דפליגי ארביל  -.  קכד  גמ' ב"ב

אבל שבחו מחמת עצמן   .שם חדשאינו נוטל כיון דיש לו    דלרבנן  יםמרת  ( שנעשובכורות נב: ד"ה או שלפופי  רש"י
שדה . או  כגון אילן קטן שגדל ועבה, וארץ שעלתה שרטון )פי' שנתקבץ העפר ודחה אמת המים שבשדה ולא נשתנו,  

 בחבשהרי זה נוטל    ,נימוקי יוסף  -העלה הנהר תבן וקש ממקום אחר כשעבר על שדה זו ונעשה זבל,  ו,  הזדבלה שלא  
 . שו"ע - פי שנים

 שבח מחמת הוצאות היורשים
 . שו"ע - , אינו נוטל סמ"ע  - ונטלו ההוצאה מתפיסת הבית  אם מחמת הוצאות השביח -: קכג גמ' ב"ב

ואמר: אל תשביחו  אם מיחה הבכור    בד"א, שלא מיחה בהן, אבל  –  שם  רשב"םוכפירוש    ב"ב קכו. רב הונא אמר רב אסי    טור

שחתכו הענבים    כגון שהיו ענבים ובצרום. אם לא עשו בהן שינוי    שמעו אליו והשביחו,א  ולהנכסים עד שנחלוק,  

שהיו    שינויואם עשו בהן    נוטל פי שנים בשבחו;  :סמ"ע  - ו  ם, דהענבים מצד עצמן לא נשתנממקום חיבור
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אלא כמו    סדבשבח ולא בהפפי שנים  , אינו נוטל  אחיו הפשוטין בשינוי  ום קנא  ובזה שם[,    טור ענבים ודרכום ]

 .נה"מ ועי'  .רמ"א -:סמ"ע - שהיה בשעה שמיחה בהן הבכור, דכל הגזלנים קונין בשינוי ומשלמין כשעת הגזילה 

 סעיף ז 

 מלווה
  אין הבכור נוטל פי שנים במלוה, אף על פי שהיא בשטר   אליבא דרבנן  לרב פפא  -רמב"ם  :  קכה  גמ' ב"ב

  .דכק  ב"ב רשב"ם ו .שו"ע -.  קע בחוב אביהםבו קרשגי  ואף על פ  מיקרי מוחזק: לא דכל שמחוסר גוביינא 
ן ודלא  בתשובה )ח"ג סי' קל"ז( דאין חולקין בשטרות ומשום דאין גופן ממו  רשב"א ס"ל כדעת ה   ד"ה ירשו שטר חוב

 .קצוה"ח  -שהקשה שיחלקו בשטר וממילא יקבל פי שניים בגביית השטר    ד"ה אין הבכור נוטל( ' ב 'מע  םש)  תוס'כ

 ק או מהראויהאב מהמוחז פריעת חובות

מוחזק  ה והפשוטים טוענים שישלמו מ,  ראויבכור טוען שישלמו לבעלי חובות מן ה   -ל"ד  ]קמא חו"מ[ סי'    נודע ביהודה .א

אם כל העזבון שלש מאות זהובים ויש מוחזק  ש  וחזק לפי ערך העזבון,המלבע"ח מהראוי ומ   לפרועיש  

שלשי הוא  עליהם  שיצא  והחוב  מאה,  וראוי  מאה  מאתים  מסך  ומעתה  עשרים,  וממוחזק  ממלוה עשרה  לשלם  יש  ם, 
לגבי בע"ח כל הנכסים אשתעבדו הן מוחזק  ש   קו בשוה. והטעם בזה ושמונים שבמוחזק יטול הבכור פי שנים והמותר יחל

 אך מטעם אחר.  חלק חו"מ סי' קמ"ט חתם סופרוכ"פ בהן חובות כמפורש בסימן ק"ז סעיף א' 

ול  ן שאין הבעל חוב יכוהבכור יפסיד. כיו   הכל מן המוחזק  פורע  - א'    חו"מ[ סי']חלק א'    פני יהושעשו"ת   .ב

סימן  ב  ש"ךהעבודא דר' נתן, וכיון שיש נכסים אחרים אין מוציאין מדר' נתן ]דלא כדעת  לגבות משטרות כי אם מצד ש
 .פ"ו[

 [קנב ןובשח/מלווה]חצי פקדון וחצי  עסקה

 וכן צידד  - אף שאסור להמקבל להוציאן רק לצורך העיסקא,  הוי ראוי -סי' ע"ח  דברי ריבותסי' א'  חוט השני .א
 . קכ"ה  ב"בבדהא מחוסר גוביינא הוא, וגם לאו הני מעות שבק אבוהון כדאמרינן   נה"מב

 . ראויהוא  מלוה פלגאאך  מוחזקמיקרי  פקדון פלגא - ח"ב סי' ק"ד  פני יהושע]ח"ג סי' תקס"ד[  רדב"ז .ב

כמו בשאר פקדון    נוטל פי שנים בכל העיסקאהבכור    -ח"א סי' קע"ב    שבות יעקב  ]סק"ב[  שער משפט .ג
 . שהוא ביד אחרים

 ף סכ תורטש/ח"גא 
, וכי יש  בודאי ראוי מיקרי  [ יםי תלשממ   בוח   תורגא]  קאמער אובליגאציאהן  -]קמא חו"מ[ סי' ל"ד    נודע ביהודה

עולה ויורד לפי הזמנים כו'. ואפילו  ה והוא  לחלק בין חוב לחוב, והרי אנו רואים שאין השער מן ה"אובליגאציאהן" שו 
לדעת הראב"ד ]המובא בטור סעיף ז'[ דבמשכנתא אפילו באתרא דמסלקי מיקרי מוחזק, וכאן המדינות ממושכנות לאלו  
החובות, מ"מ בגבו מעות מודה הראב"ד, והרי בזה גובים מעות, ע"כ אין ספק דמיקרי ראוי ואין הבכור נוטל בזה פי  

  ש."תפ -שנים, 

. וכן כתב לי ש"ב הגאון מוה' מאיר ווייל שכן  הוי מטבע ממש ולא מקרי ראוי[ ףסכ תורטש] נקע נאטעןבא  – א"ער
 פסק הגאון אב"ד דק"ק ברלין זצ"ל.  

 ותפותש
דשותפין שומרי שכר זל"ז  .  רמ"א  -היה לו שותפות ביד אחרים, מקרי מוחזק    -  ה ד"מ    שורש קמה   מהרי"ק

 :גר"א  -ופקדון ברשותא דמרא 

דשייך לומר דהני מטלטלי שבק אבוהון, ואפילו אם אינו יכול ליטלו    שיש מן השותפות בעיןדווקא    -   סי' א'  חוט השני
, אחר  עסק יכול לסלקו בדברשירצה כגון שנתן אותו ביד המתעסק לזמן, מ"מ כל העיסקא הוא בעין ואין המתכל שעה  

 . ו במה שירצה, הוי ראויויש רשות ביד הלוה לסלקשאין העיסקא בעין כלל  חובשטרות שותפות ב אבל

 הבכור של האב ביד  מלווה
היה לאב   -נד: והסכימו האבן מגאש רשב"א    רי"ףכר בכפירוש אחרון הנז  ד"ה פלגים  ש  ב"ב  רשב"ם  קכו.  גמ' ב"ב

ובודאי גמר להקנותו לאביו   הואיל וישנה תחת ידו אם נוטל בה פי שניםמלוה ביד הבכור, הרי זה ספק 

הואיל ומחמת אביו ירשה ועדין לא באה ליד אביו.  , או לא יטול  פי שנים:  מצוי ביד אביו כדי שיטול ממנו  שיהא

אף על גב דאין הלכה כסומכוס אלא כרבנן דאמרי    .שו"ע  -  אלא חצי חלק בכור  לפיכך לא יטול ממנה
 . ו קכ ב"ב ס'תו  - המוציא מחבירו עליו הראיה, מ"מ מצינו כמה ענינים שאמרו בספיקן שיחלוקו, 

 ישראלשל  משכון
אבל    ון.במשכשלא    :רשב"ם  -  גויבין של ישראל או של  בד"א, במלוה    -  ד"ה ואין הבכור  שם קכה:  רשב"םמ  טור

 .שו"ע - דכמוחזק דמינוטל פי שנים,  אפי' יש עליו שטר:במשכון 
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ון  אינו קונה משכון מ"מ כיאף על פי שבשעת הלואתו    .שו"ע   -  אפילו משכנו בשעת הלוואתו  -שורש קמה    מהרי"ק
 .סמ"ע -דקונה משכון שלא בשעת הלואתו גם בשעת הלואתו ה"ל כגבוי בידו 

 גוי שלמשכון 

במשכון של גוי    אבל,  דוקא במשכון של ישראל  -  זד"מ    אביאסףבשם    א ירת  'יס  ב"ב  מרדכישם    מהרי"ק .א
 .קצוה"ח   -ון. לא קנה משכ שישראל מגוי  בי"א. רמ"א - אלא אם כן חלוט לו המשכוןלא מקרי מוחזק 

לענין  על חוב מגוי לא קונה משכון ד דב  כיב מרעמתנת שמיירי ב  מרדכידה מיקרי מוחזק  חולק ו  -ס"ק ח    ש"ך .ב
 נחשב למוחזק.  דעתיה משא"כ לענין בכור דאפי' אינו קנוי לו רק שעבודו בידו ש"מ לא סמכא מתנת 

יהושע פני  סי' ק"ד,    תשובת  ב'  דדינא    -חלק  מהוי ספיקא  נוטל החצי  שנים:ולכן  פי  ה   נה"מ וב  ן  קושיית  ופסק    ש"ךדחה 
 י.מ.  -ר לסלק במשכון בגוף הקרקע אם יכול הבכו קצוה"ח וה  נה"מועי' בסמוך מח' ה  .מהרי"קכ

 משכון של גוי שקיבל עליו אחריות

י'  )פסחים פ"ב ס רא"שכמובא ב , וכדין חמץמוחזק מקרי אחריות עליו הישראל קיבל אם  -)סק"ח(  ש"ך .א
 דהוי מוחזק.  מודה   מהרי"קה ישראל עובר עליו, גם שה י'(  

ב )שמות יב, יט( לא ימצא  דגבי חמץ דבר הגורם לממון כממון, ומשום דכתי  לא דומה לחמץ  בכור  -  קצוה"ח .ב

ל לענין קנין ומוחזק אין אחריות מהני כלל דקי"ל בכל דוכתי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי,  כמבואר שם בש"ס, אב
 ע"ש.  נה"מדד בצי וכן

 [ מוחזק] משכון במקום שאין פורעים באמצע הזמן
 . שו"ע  -  שקיל בה פי שנים;  באתרא דלא מסלקי,  של קרקע,  ונאאם המלוה על משכ  -  סז:ב"מ    גמ'מ  טור

מן  לא מצי מסלקו בתוך הזמן מחשב כקנוי בידו, וכשהגיע הזמן ומסלקו הו"ל כאילו חזר ומכרו לו. ועיין ביו"ד סישכיון ש
  - כדבסמוך.    בנכייתא או שגובה ממקום אחר מיקרי ראוי ודוקא כשגובין מפירותיה  ]  קע"ב שם מבוארים דיני משכנתא:

 י.מ.[ 

דאילו מטא זימנא הו"ל מאותה שעה ואילך   .שו"ע  -והוא דלא מטא זימנא בחיי אביהם    -יגאש  ר"י מטור בשם  
 כפדוי ומסולק ממנו:

ובכור הלוה נוטל פי שנים  ומקרי גם כן מוחזק לגבי לוה,    -ז  ד"מ    מח:גיטין    גמ'מ  רשב"א  בשם תשובתב"י  

מלוה א אפילו לא הגיע הזמן בחיי המלוה ובכור ה לא מיבעיא כשכבר הגיע זמן בחיי המלוה, אלד   .רמ"א  -  כשחוזר ללוה 
 . סמ"ע - ם ורשי הלוה מיקרי מוחזק כשחוזר לה נוטל בו ב' חלקים, מ"מ גבי י 

 וכשהבכור חייב לאביו[ ] המשכוןמגוף  גבייה
, ודוקא כשגובין מפירותיה בנכייתא  מיקרי מוחזק  מגופא דארעא אפילו באתרא דמסלקי כשגובה    -   ראב"ד

 . רמ"א ו שו"עתמה מדוע השמיטוהו ה  סמ"ע. ובטור  -  ם אחר מיקרי ראוי.או שגובה ממקו

בכור לסלק  ל היכובאתרא דמסלקי    לפ"ז אם הבכור היה חייב לאביו במשכנתא  -]סק"ט[    קצוה"ח .א
וצריך לסלק    דאית ליה לבכור זוזי בשלימות, ואף על גב    האחין מגופה דארעא כי היכי דלשקול פי שנים

תוד"ה אי פיקח, ורא"ש פ"י   .צב  כתובות   רא"שוה  תוס' מ"ש  ית ליה פסידא יוכל לסלק בקרקע, וכהבע"ח בזוזי, כיון דא
 סי' ח 

בסימן  עד דטרח ואייתי זוזי, דהא מבואר    דארעאסלק בגופא  אין יכול ל  אפילו לית ליה לבכור זוזי   -  נה"מ .ב
,  [ דבאפותיקי א"י לסלק רק בזוזי ע"שרמ"א דמשכונא סתם הוי כאפותיקי סתם, ומבואר שם ]סעיף א' ב  קי"ז ]סעיף ב'[ 

דף  פותיקי א"י לסלקו מאכילת הפירות בנכייתא עד דמייתי זוזי, וכמבואר בב"מ  וכיון דעשה לו הפירות של השדה לא
ב[ דאפילו אמר אטרח ואייתי זוזי אכיל, וכיון דע"כ צריך לסלק או בזוזי או באכילת פירות וממילא דינא כשאר  ]ס"ז ע"

 מלוה דפליגי.

 רמ"א סעי' י 

 [לרשויות שעבודמשועבד ] נדל"ן
נו הבכור קשי בה אמימר א"כ בטלת ירושת בכו',    הני זהרורי דזבין ארעא לטסקא זבינייהו זביני  -.  נה  ב"בגמ'  

 כו',  

 .רמ"א - מקרי מוחזק. לאחריםהיו לו קרקעות משועבדים  - רשב"או  ן"במרמ :טכ ב"ב נימוקי יוסף

  מקרי ראוי   בעד המס,  ודרך המלך ליקח הקרקעמכח מס,    למלךבל אי חייבים  א  -  שם  ףסוי  יקומינ

 רך המלך כךם שאין דאבל במקו.  כו'לכא כמאן דמוחזק דמי, דהא מצי נחית מנפשיה אפילו בדבר מועט  דמ

הבכור נוטל  אם מת בעל השדה בתוך ד' שנים  ו  , מקרי מוחזקאלא שהוא משכיר הקרקע לג' או ד' שנים עד שיפרעוהו

   .ארמ" -בו פי שנים 

ע לגמרי ולמוכרו עולמית ובלי שומא כלל לפי החוב המגיע לו רק נוטל הכל ליקח הקרקדין המלך  דווקא ש  - סי' ה'    קהלת יעקב

אם הקרקע רק ממושכנת למלך וגובה תשלומים מפירותיה אין  אך  ות עיקר הן של המלך,  דהקרקע
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  ך לגבות " נחלט לגמרי בבוא הזמן, מ"מ כיון שידוע שעתה חק המלמשכוןאף אם חוק המלך להיות ה"ו  נחשב לראוי
וכל כמה דלא מטי    ע"פ השומא בדקדוק כפי דמי החוב המגיע למלך, פשוט דאין זה רק כגביית חוב בעלמא,  ירותהפמ

 פת"ש. -ל חוב מכאן ולהבא הוא גובה כו'. זימניה ולא נגבית ברשותא דמרא קיימא, דקי"ל ]פסחים ל' ע"ב[ בע

 קנין לאחר מיתה ונכסים גזולים
מקרי מוחזק    מהיום לאחר מיתה, או שנגזל לו קרקע שאינה נגזלת  קעקרהיה לו    -  דעקת  'יס  ב" ב  מרדכי

הא קי"ל גזל ולא נתיאשו הבעלים שהקשה    גר"א . ועי' בוברשותא דמרה קאי   חוזרת בעיניה גזילה בכה"ג  ש  .רמ"א  -
 זה כו'  שניהם א"י להקדישו

  קצוה"ח ועי' ב  .רמ"א  -ק  קרי מוחזמ,  מייאשםשמסתמא אינו  ספרים  אפילו נגנבו לו    -  סי' תקע"ד  ב"ב  מרדכי
ה, משא"כ לענין  אפילו מלוה לא הוי ראוי נגד זלא הוי ראוי נגד גבית כתובה ד רק  כתב ש  מרדכישהקשה שה ]סקי"ד[  

 בכורה דאפילו מלוה הוי ראוי, גניבה נמי כיון שאינו ברשותו הוי ראוי. 

 הנתינהומת קודם  לאבנשבע ליתן 

 ב"ב   תוס' משמע מדם שהגיע המתנה לידו  חפץ פלוני ומת המקבל קונשבע ליתן מתנה לחבירו    -  קצות החושן .א

משום דהוי כמתנה מועטת, א"כ הוא    דאסור לחזור בומוחזק משום    שהוי  מכירי כהונהי  כתב לגבד  דהוי מוחזק  קכ"ג
 ליהוי המקבל מוחזק.   ולפי"ז א"כ בכל מתנה מועטת הדין כשנשבע ליתן מתנה דהוי מוחזק אצל המקבל, 

חזיר  דדוקא במתנות כהונה דהוא של כהן, ואי תקפו כהן במכירי כהונה אינו חייב לה   חולק  -שפט  נתיבות המ .ב
רק שיש לבעה"ב טובת הנאה בציווי רחמנא, וכיון דאסור לחזור בו נתבטל הטובת הנאה שנתנה    ו:ב"מ דף    תוס' בכמבואר  

ל הנותן וכשיתקפהו יהיה שלו לגמרי לקדש בו  לו רחמנא, וכיון שהוא אינו יכול לחזור והמקבל יכול לתקפו בעל כרחו ש
פו ממנו לא יהיה שלו עד שיקנה לו  בשאר מתנה מועטת דאפילו יתק  אשה ולכל דבר, הוי מוחזק. משא"כ בשבועה או

 עיין שם.  ,ע' סי'  מהרי"לוכן מבואר ב בקנין, וכל זמן שלא נקנה לו בקנין לא יהיה שלו, לא הוי מוחזק. 

 ה מכירה והסתלקות מהירוש

 סעיף ח

 חלוקהקודם  מכירת הבכורה
מפני שיש לבכור חלק בכורה  לוקה, ממכרו קיים  בכור שמכר חלק בכורה קודם ח   -רמב"ם  :  קכו  גמ' ב"ב

ואף על גב דמתנה קרייה רחמנא כדכתיב ]דברים כ"א י"ז[ לתת לו פי שנים, והמתנה עד דמטיא    .שו"ע  -  קודם חלוקה.
כרו וגילה דעתו שניחא  ילה דעתו שלא ניחא ליה בזה לא זכה בו בעל כרחו, אבל זה שמלידיה לא הוי מתנה, היינו שאם ג

 :סמ"ע -. ק בכורתו, זכה בו ויכול למכרולח לו ב

 שם וסעיף ט 

 מחילת הבכורה 
נטל חלק  חלק עם אחיו במקצת נכסים, בין בקרקע בין במטלטלין, ולפיכך אם  מעשה במר זוטרא מדרישבא    -  שם  ב"ב

  דאמרינן מדמחל לו בזה שלא ליטול ממנו   .שו"ע   -ואינו נוטל בשאר אלא כפשוט.  כסים  , ויתר בכל הנכפשוט
יה לו חלק בבכורה קודם חלוקה, דאל"כ לא היה כאן גילוי דעת שויתר במה שנטל  פי שנים מחל ג"כ באינך, וזהו מכח שה 

 :סמ"ע - ת לפיכךיבת שו"עה מתחילה כפשוט, שהרי לא היה לו אז חלק בבכורה, ומשו"ה כתב 

במה דברים    ,שם רב אסיונא בלרב ה   -  ד"ה אבל דרכוםשם  רשב"ם  ר"ח    אבן מגאשגמ'  ר' חננאל מ  רמב"ם   שם  ב"ב

  חולק  שאני אלו[ 'עניינים'  םיס רוג ש ]י ענביםבפני שנים: ואמר   באחיומיחה ם א אמורים, בשלא מיחה. אבל

 . שו"ע - בשאר נכסים.לא מפני שמחלתי חלק בכורה, הרי זו מחאה ולא ויתר  בשוהעם אחי 

וחלקום בשוה, לא ויתר    ובצרוםרים  אפילו מיחה בענבים כשהם מחוברבה ודלא כרב יוסף  ל  -  שםגמ'   
א עשה מחאה חדשה אחר שבצרום הוי כחילק עם אחיו בשוה מין אחר ינן מדלולא אמר  .שו"ע  -   בשאר נכסים

   .סמ"ע -בלא מחאה והוי ויתור גם לשאר נכסים, דכיון דעדיין לא נשתנו הענבים מהני מחאה דעשה קודם בצירה 

הא למה .  בשאר נכסים  ויתרולא מיחה בהם משנעשה יין,  וה ביין,  וחלק עמהם בש   דרכוםאבל אם    -  שםגמ'  

כיון דנשתנו מענבים  ד  .שו"ע  -, למי שמיחה בענבים וחלק עמהם בזיתים, שהרי ויתר בכל, וכן כל כיוצא בזה.  זה דומה 
 קצוה"חב. ועי'  סמ"ע  -   ליין הו"ל כמוחה בענבים וחלק עמהם בשוה בזיתים בלא מחאה, דלא מהני ליה מחאת הענבים

 שתירץ. נה"מ מה שהקשה וב

 סעיף י 

 [ פשוט]בכור/ האב מות  לאחר מירושההסתלקות 
 .שו"ע -יצא עליהם שטר חוב, בכור פורע בו פי שנים.  - קכד.  ב"ב ברייתא
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רחמנא  דמתנה קרייה   .שו"ע  -  רשאי  ליטול פי שנים ולא לפרוע פי שנים,אינו רוצה  הבכור  אם    -ר"י מגאש   .א
דאינו יכול לסלק בלשון איני רוצה    משא"כ מחלק פשיטותו  . ולכן יכול לחזור בו מהסתלקותו,  הוה שלו  ועד דמטי לידו לא

 :וכמבואר בסעי' ח'  או אי אפשי אלא בלשון הפקר גמור

דמתנה קרייה רחמנא וכיון דאמר אי אפשי    בי"א. שו"ע  - בו אינו יכול  לחזורהבכור אם רוצה  - ראב"ד .ב

אמר איני רוצה בירושה   י אאפילו בחלק פשיטות  לראב"ד  ו  .אמר איני נוטל לא מצי הדר ביה   בה דבריו קיימים, הלכך מכי 
לא נפסק    ראב"דהואיל ואין דינו כמתנה, וחלק זה בדברי ה   שבפשוט יכול לחזור בו . רק  אין כופין אותוולא אפרע חובותיו  

 . שו"עלהלכה ב

שאם שאר היורשים קטנים, או אינם    בכורמההסתלקות ה   נפקא מינה  -ר"י מגאש    שם ד"ה ואם אמר  רשב"ם
 .שו"ע -שבמקום אבוה קאי  יכול לגבות ממנו אלא כפי החלק הפשיטות  כאן, שאין בעל חוב

ולא מחמת אביו, כשמסלק עצמו מחלק    אם יש לבכור חוב שחייב הוא בעצמונוספת  נפק"מ    -  .דקכ   ב"ב  ר"ת

 : פרישה - ם.נפרע החוב משאר האחי לאורה אז הבכ

 [ פשוט]בכור/ בחיי האב מירושהות הסתלק
וכדרבא ב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר מתנה עליה שלא יירשנה,  ר  מרא  -.  פג  תובותכ  גמ'

 דאמר רבא כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כו'.  

נו  דאורייתא אימשום דהוי מדרבנן יכול להתנות אבל בדווקא    -  .גיטין עזו  א נהכ  ברדכ  ה"ד  ם ש  ת ובותכ  תוס' .א
   .נותיכול להת

רב ובזה מיירי  י סילוק  ת הבעל מהנדווקא ירושאיכא מאן דאמר  בשם    -פ"א מנחלות )ה"ח(    רב המגידה .ב
 כהנא משום דירושת הבעל מדברי סופרים, ויש מי שפירשו מפני שבאה לו ע"י מעשיו ואינה כירושת משפחה.

מנחלת אבותיו היינו משום  הפשוט  ל סילוק  והא דאינו מועי גם בדאורייתא מהני סילוק,    -  .א מ  שםועוד    ר"ן .ג
 . שע" כאילו בא לידודראוי לירש בכל שעה והוי 

דמתנה קרייה רחמנא  שאני   תוס'שלמהני סילוק בחיי האב.    לכו"עבבכור  נחלקו דווקא בפשוט אך    -  קצות החושן
  לסלק ולומר איני נוטל יו יכול  בכור דאפילו אחר מות אבאך  דחשיב כאילו בא לידו,    ר"ןל  ואף  .ויכול לומר אי אפשי בה 

י מעשיו ולא בירושת משפחה דהוא ממילא,  א בבעל שבא ע"רב המגיד דדוקואף ל.  דמתנה קריה רחמנא כל שכן בחייו
כיון דבכור ודאי מסלק נפשיה אחר מות אביו ומשום דמתנה קרייה וא"כ בדידיה תליא אם אמר איני רוצה אינו זוכה, 

הגהת אשר"י שם )פ"ח סי' ט"ו( במתניתין דאומר  מ  ח יכוה   ןכו  וק בחיי אביו נמי.הני הסיל א"כ חשיב נמי ע"י מעשיו ומ
ירוש הוי מחילה משום דמתנה קרייה רחמנא וע"ש.  איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים וז"ל, אבל אם מחל הבכור בפ

שכתב שם בהג"א ז"ל, ובירושלמי  דמהני מחילה מחייו של אביו ומשום דמתנה קרייה רחמנא. אלא  ומזה מבואר להדיא
דמהני מחל בפירוש אפילו בחיי   ח יכוה ש  ח " ה וצקב  'יעוילה דבעל כרחו הוא שלו עכ"ל.  אפילו מחל בפירוש לא הוי מח 

לסלק  האב  שבריצוי הבכור יכול    - ]סק"ט[    נה"מועי'    רי"ףבדפי ה   שם נה.   נמוקי יוסףהוע"ש שהקשה על זה מדברי    אביו.
 סי' רפ ס"ק ו. נתיבות המשפט  עודועי'  אותו מירושתו. 
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 ' יכירדין '

 , ב. סעיף א

 זה בני/אחי כשאין נוגד חזקה
הודה  אף על פי ש,  או: זה אחי אבי, או שאר היורשים אותו וזה אחי,    האומר: זה בני  -רמב"ם    קלד.  משנה ב"ב

בין שאמר כשהוא בריא, בין שאמר כשהוא    ויירשנונאמן,    שהם קרוביו, הרי זה   חזקיםם מושאינבאנשים  

ומ"ש שם במשנה זה אחי אינו נאמן מתפרש שם ]קלה.[ לענין ירושת אביהם וכשיש שם אחים .  שו"ע  -.  שכיב מרע
אחרי' שאינם מודים שזה אחיהם אבל לענין ירושת נכסי הלה האומר זה אחי ודאי נאמן דהא אלו בעי למיתן ליה במתנה  

מוחזק כלל בבנו האמינתו  לענין בכור, שאע"פ שאינו    סימן רע"ז סעיף י"בלעיל  וכד  .מגידה   ברה   –יהיב וזה פשוט  מצי  
, מעיר  פרישה  -   לא נלמד מהקרא שנאמן לומר שהוא בנו, אלא שמסתבר לחכמים לומר כן.  , אךהתורה לומר שהוא בנו

   חולק ונאמן מדין יכיר בכל גוונא. סמ"עשושן ועי' בסמוך שה 

 .שו"ע - .שבודקין לגיטיןכדרך בודקים אותו  וכתב בכתב ידו שזה יורשו,אפילו נשתתק  - ע.גיטין  גמ'

 [מגו]נאמנות על הקרובים נגד חזקה 
  -   אינו נאמן  נו בן דודי,ר: אינו אחי ואיאו בן דודו, ואמהיינו מוחזקין בזה שהוא אחיו    -  רמב"םבשם    טור

על אחיו ושאר קרוביו לא מצינו שהאמינתו. ואינו נאמן במיגו    והוא הדין  רמן משום יכיבנים אין נא דאפי' על בני  .  שו"ע
 :גר"א  סמ"ע כמיגו במקום חזקה דאי בעי הוה יהיב נכסיו לאחר, דמיגו זה הוה 

נאמן לומר שאין לו  במוחזק שיש לו אחים    ו דהוא הדיןלא דווקא בבנד  ר"ןהוכיח מ  - סק"א    קצוה"ח .א
לעשות אפילו לסתור החזקה,   דבידו מיגונאמן משום ש[ אה"ע סימן קנ"זבטור  ]שהובא ר"ןוהוכיח כן מ אחים,

בדפי הרי"ף( גבי אומר יש לי בנים דנאמן אפילו היכא   הר"ן בקידושין )כח, א   בתכ ש.  א"כ ה"נ נאמן אפילו נגד החזקה 
מקום חזקה או לא,  ו אי אמרינן מיגו ב)קיד, ב( איבעיא לה דמוחזק לן באחי וז"ל, ואף על גב דבפ"ק דב"ב )ה, ב( וביבמות  

עדיף האי מיגו כולי האי, אבל הכא מיגו דבידו הוא שהיה יכול לומר    התם הוא מיגו שהיה יכול לטעון טענה אחרת דלא
 . דמיגו דבידו לעשות מעשה אפילו נגד חזקה מהימןכתבו ותנו גט לאשתי ע"ש, ומבואר 

 ר החזקה לגמרידאינו סותיראה דעיקר הסברא שלו הוא משום    ר"ןהמעיין בד  ר"ןואין ראיה מה   חולק  -נה"מ   .ב
שם כ"ז ]רז"ה  דעת ה   אמנםאם אמר על המוחזק שאינו אחיו שזה אחיו אינו נאמן.  ולפי"ז  דאפשר שמתו האחין, ע"ש,  

 שנאמן אף בכה"ג, והיא דעת יחיד.  [רי"ףע"ב מדפי ה

 [נגד חזקה ]יכיר נאמנות על הבנים
 ולא יירשנו אינו בני,  א בנו לומר:שהוחזק שהו נאמן הוא על מי אבל  -  עח:  ןושיקיד משנה קכז:  גמ' ב"ב

 .שו"ע -

לא מן הסברא לחוד למדו כן,  ד לומר שהוא בכור בו בבנו כלל נאמן  מוחזקיםאין אפילו בבן,  - ס"ק א  פרישה
 י.מ.[   -. שו"ע, ]ודלא כמשמעות ה דיכיר שהוא בכור בכל ענין מייריאלא קרא 

ואין   לומר: אינו בני, לענין יחוס,  עליונאמן    נו איאף על פי ש,  היו לבן בניםאפי'    -רמב"ם    שם  גמ' ב"ב

דלענין יחוס אי אפשר לומר שבנו יהיה   .שו"ע  -  ולא יירשנונאמן הוא לענין ירושה,    מחזיקין אותו ממזר על פיו,
שה, וגם יכול להפקיעו מהן בחייו ולומר  ירולה   לבן בנו חלק ושייכותפסול בממזרות ובן בנו יהיה כשר, אבל בירושה אין  

 :סמ"ע - יהיו כל נכסי לפלוני 

יאיר   רל"אחות  בעה"   משרתתבבתולה    מעשה  -   סי'  ונחשד  הרתה  ופתאום  עשיר,  אמרה  בבית  וכך  ב 
והנער הלך וגדל וחתם עצמו ועלה לתורה ונכתב במפה שלו בשם שהוא  וע"כ הוקנס סך רב,  הבתולה, והוא כיחש,

 וגידלו לא היה לו בן ובת  ש  אח"כ נסע למדינה אחרת, ולקחו אחד מן הקצינים לביתוהנ"ל.  בן העשיר  

וסוף ימיו של הקצין סיגף עצמו בסיגופים גדולים,    הנ"ל לאשהולקח    אח"כ מתה אשת הקציןוהשיאו אשה.  

  דעת  ואח"כ מת העשיר שבביתו נתעברה, ולא עלה עלואיש לא ידע על מה כי היה בחזקת תם וישר.  
ידים. אח"כ מת    בנה שידחוהו בשתי  ידע  גם  לו לבוא לאותה מדינה,  כי אי אפשר  לירש 

, כי היה באותן הימים  הוא בנו ממשלפי דעת העולם    הקצין, ואמר לפני מותו דרך וידוי כי בן חורגו
ליתן לה  כרח  שיו  שכן אל בית העשיר וממנו נתעברה, ונתן לה אז תקיעת כף לישא אותה רק שתגיד על בעה"ב שלה כדי

סך רב, רק כאשר העשיר לא נתן לה מאומה עבר התקיעת כף, ולכן עשה סיגופים על ביוש העשיר ועון נדה ועון תקיעת  

אח"כ הצליח    וכן אמרה האם כי מעולם לא בא עליה אדם זולתו.כף, ולכן גידל הנער ונשא אמו,  
בני העשיר   שני כיתי בנים לירש,באו  ק, ו ומת בלי ז"במשאו ומתנו ונעשה עושר מופלג    הנער הספק הזה

ואפילו  ,  והשיב דודאי יפה עשה הנער שלא ביקש לירש את העשירשכיחש ובני הקצין שהודה, ע"כ  
ודאי בא עליה ונתעברה אינו בדין שיירש אפילו העשיר שותק או אומר איני יודע אם ממני  

דאי השני  ולכן ו  דנאמן,  ה ה"נ לאחריני, משא"כ באומר זה בנינתעברה, דכשם דאפקרה לדידי

נאמן,   הנ"ל  הקצין  נראה  הוא  אחים,  מיני  שני  שבאו  הנער  ירושת  אותם  ובענין  משתיקים  העשיר  דלבני 
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לא יזכו בדין עוברים על לאו מקלל אביו ]שמות כ"א י"ז[ וקים להו בארור ]דברים כ"ז ט"ז[  כי נוסף על מה ש  בנזיפה,
ועובר שבו נואף  פי  לבייש אביהם בקבר לעשותו  ואף על  יורשים ע"פ דברי האב,  ובני הקצין לכאורה נראה דהמה  עה. 

מנו נתעברה או מהעשיר או מאחר, ר לו לדעת אם משאחר שמת האב כיחשו בו ועמדו בדין וטענו שאביהם גופיה אי אפש
ר איני יודע  מ"מ אחר שיצא הדין שהאב נאמן מצו למימר אחר מות האח שהוא אחיהם ורוצים ליורשו, ודמי לשמעון אומ

, כתופס בנכסי שתוקי ואסופי דבסימן  . מ"מ נראה אם קדם אחר ותפס זכהדבחו"מ סימן ר"פ סעיף ב' כו' 
 .  רע"ו סעיף ד' בהג"ה כו', עכ"ד ע"ש

 הנוהכל ונב ת א קיזחהשכ 'ריכי'ן די
זה בנו רק בן    ציוה והגיד לפני מותו על בן אחד מבניו שאין בעה"ב אחד כהן ירא אלקים   -סי' צ"ב  ריא י ת ווח

הן למילי דאיסורא והן לענין ירושה, שמעודו    דאין האב נאמן בזה לשום דבר,  והעלה  ישמעאל שנתחלף.
ראשון ובנשיאת כפים ]עיין באה"ע סימן ד' סעיף כ"ט   החזיקו לבנו שזנו ופרנסו והשיאו והחזיקו לכהן בקריאת ס"ת

ציא ויבדה מלבו להבאיש ריח בנו כ"ש בשעת מותו, מ"מ אין לנו  בהג"ה[. ואף דמצד הסברא הוא זר ותמוה, כי מי פתי ימ
 ממון, כ"ש לענין איסור והיתר, ע"ש באריכות:  לדין ע"פ אומדנא נגד דברי חז"ל אפילו לענין

 [ירושה]יחוס/ הנכדיםנאמנות על 
אף על    נאמן  אינו  כי לא היה אביהן בני,אמר על בני בניו: אין אלו בני בני  ו  מת הבן אם    -ד    ד"מ  ק"ירמה

פסלותו לבנו שהאמינתו עליו התורה   בני בנים אלא מכח אין נאמן לפסול ה ש  .רמ"א  -  מאחר שאין בנו קיים  הירושה,
 אינו נאמן דכל שאין דברי לגבי בנו ממש  ,דיגמה  ברה  וביאר שם  וכנ"ל ]סק"א[:

ואינו אלא ספק  דלא אתחזק בבנו  דאינו נגד חזקה דהיינו    היכאמיירי שכבר הוחזק אביהן בבנו אבל    -  צות החושןק

דאי בעי יהיב כולי נכסי לאחרים.    במיגומהימן לומר שאביהן לא היה בנו ולהעבירן מנחלתו    שקול,
 :.דף ל"ג ב"בב רמב"ןשפקפק על זה מ נה"מ ב ועי'

 הודאה על דבר שלא בא לעולם/גוסס

אפילו נכסים    ו בשעה שאומר כך,על כל נכסים, בין אלו שהיו לונאמן    -  לטסי'  ח  פ"   ב"ב  רא"ש  בשםטור   .א
בשעה אע"ג דאיכא בו תרתי לריעותא, חדא, דהוא דבר שלא בא לעולם והשני, דו  .רמ"א  - שיפלו לו כשהוא גוסס  

מת, אפילו הכי בהודאה זו שהודה שהוא בנו  מעט  שהוא גוסס לאו בר הקנאה הוא אפילו בבדיקה וברמיזה דהרי הוא כ
 או יורשו, יורשו מהיום ממילא:

יש  אי בעי יהיב ליה דכיון דבאומר זה אחי לא האמינתו תורה ואינו נאמן אלא במיגו  -פ"ד מנחלות ה"א  משנה לחם .ב

 ע"ש.   דליכא טעמא דמיגונכסים שיבואו אח"כ אינו נאמן לו עכשיו ובין לק בין נכסים שיש לח 

היה יכול לחייב עצמו  מיגו ש נאמן במכל מקום  ש  רא"שצידדו כדעת ה   -ס"ק ב    קצוה"חי"א  סימן ס' ס"ק    מיםתו
חוב מהן    דהבנים יכולין לומר מכח אבוה דאבא קאתינא ואינו יכול לגבות  בנכסים שנפלו לו אחר מיתה, ולפ"ז  בסך רב

   .ס"ק ב  נה"מ - אינו נאמן וא"כ לית ליה מיגו, 

 סעיף ג 

 [בני וחזר ואמר עבדי ]ולהיפך
שאם היה עבדו לא היה    הוא, אינו נאמן  וחזר ואמר: עבדיהאומר: זה בני,  לר' יוחנן    -רמב"ם    קכז:  גמ' ב"ב

ור אמר עבדי נאמן, דבכל התורה די דיבבתוך כאך אם    .שו"ע  -.  טור  -  מתחילה בנו אפילו אינו משמשו אלא כבנוקוראו  
 . טור  -. נדרים פזכמבואר בתוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ מלענין גירושין וע"ז וקדושין ומגדף 

והוה לן למימר ודאי   אמר: עבדי, וחזר ואמר: בני, אף על פי שהוא משמשו כעבד  -  שם   "בגמ' במ  רמב"ם

,  גמ'שגרס אחרת ב  טורועי'  .  שו"ע  -  א לו כעבד.מר שהודי, לו, נאמן, שזה שאמר: עבעבדו הוא ולא בנו
 ועי' ב"ח. ש"ך סמ"ע - אך אינו חולק 

, דאל"כ כל שאינו בנו אינו נאמן עליו לפוסלו  וא עבדי הוהרונולד לו מהשפחה    דוקא שהוא אומר שהוא בנו  -  פרישה
 בעבד, וכנ"ל ]סק"ג[ דלא האמינתו התורה אלא בבנו:

, וכיוצא בדברים אלו שאין אומרים אותם בייחוד אלא לעבדיםאמה  אם היו קורים לו עבד בן    -  שם  ב"ב  ברייתא 
א כל יהיב מ"מ כיון שהכירו פעם אחד בעבד ל   ם דאע"ג דאלו בעי למיהב ליה נכסיו חציטעוה   שו"ע.  –אינו נאמן.  

ברמב"ם וכתב שנראה שרבינו היה גורס    שנה מ סף  גירסת הכ  וזו  .מגידה   ברה   -  כמיניה לחזור וכו' וה"ל כמגו במקום עדים
 . ג"ה אב –' שלפנינו איתא בר מאה זוז כלשון הגמ'  התם דקרו ליה עבדא בר אמה ע"ב אבל בספרי]שם[ בגמ' 

 סעיף ד

 [כשרותלאם חזקת  כשאין] 'הוא עבדיהמכס ' אמר בבית
עובר על בית המכס ואמר:  ה  הי  -פירוש, ושם פורעים מס על העבדים    ]ב"ב קכז:[רב יוחנן שם  רמב"ם  שם    גמ' ב"ב

אף .  שו"ע  -  שלא אמר: בני, אלא להבריח מהמכס.בני הוא זה, וחזר אחר כך ואמר: עבדי הוא, נאמן,  
לומר עליו שהוא עבד או ממזר, צ"ל דמיירי שלא היתה לו חזקת כשרות,  ינו שיהא נאמן  אינש דעלמא לא מצשעל  על פי  

 :סמ"ע - מן לומר עליו שאינו בנו אלא עבדווא בנו או עבדו נאואף שנתגדל בביתו מ"מ כל שאינו ידוע אם ה 
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עבדו ח דמוכד .שו"ע -  אבל אם אמר בבית המכס: עבדי הוא, וחזר ואמר: בני הוא, אינו נאמן - שםגמ' 
 :סמ"ע - הוא, דאל"כ למה אמר בבית המכס שהוא עבדו שהוא גריעותא לו שצריך ליתן ממנו מכס 

 רותעבדי הוא כשיש לאם חזקת כש
תחזק אמיה בבת ישראל לאו כל כמיניה  א  מיה בבת ישראל, אבלא הני מילי דלא אתחזק    -  רמ"הטור בשם  

ממזרת והולד   שהיא  שיאמרת ממזר אם לא  אפשר להיואי    ו תוכשידוע שאשתו ילדתד  .שו"ע  -לומר: עבדי הוא. 
 .גר"א  סמ"ע -  בני בנים:וכדין   וע"ז לא האמינתו התורה , כמוה 

וציא נפשו  מאין אדם  ו  כשרותכיון דיש לאב חזקת    ,אינו נאמן  ,מצידושהוא ממזר    ואף אם יטען  -  סמ"ע
 .שלא נתעברה ממני, וממילא הוא ממזר  בני  אינוואי אפשר לפוסלו אלא כשאומר זה שאשתי ילדתו  .מחזקת כשרות

שנתעברה   וכנ"ל. ואף אם יאמר  לפוסלה בשפחהאינו נאמן  כשאומר שהוא עבד ואמו מוחזקת בבת ישראל,    כן  -  סמ"ע
 מעבד הא קיימא לן ]אה"ע סימן ד' סעיף י"ט[ דגוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר:

 כשרותלאם חזקת  כשישבן גרושה 
 פוסל אמו מכהונה. אע"פ ש נאמןשן גרושה מהאומר שהוא ב מאי שנא  סמ"עעל ה  הקשה  -"ד[ ]סק קצוה"ח

אמו כבר מתה שוב אין דין עליה, ואי עדיין היא  דשאני התם דממ"נ, אם  תירץ    - ביאורים ס"ק ד'    נה"מ
)י"ד( ]ס"ד ע"א[ גבי אמר קידשתיה אשתו בידו לגרשה ולפוסלה לכהונה   שתיה וגר   , וכדמוכח בקדושין דף 

 י.מ.[  -]וצ"ע האידנא דאיכא חדר"ג   היה נאמן.ע"ש, משמע דאילו היה בידו לגרשה דפריך בידו לגרשה וכו' 

 סעיף ה

 גם לקורא[]פ כינוי כבוד לעבד
, שלא יבא פלוניתואימא    פלוניהעבדים והשפחות אין קורין להם אבא    -  טז:ברכות    ברייתאמ  רמב"ם

 שו"ע. –קורא לשפחה אמי, נמצא שהוא בנה ויאמרו שהוא עבד.ש זה ש מהדבר תקלה ונמצא זה הבן נפגם.

היו    לפיכך  -רמב"ם   ביותר    העבדים והשפחותאם  בניו ועבדי ויש להם קול, וכל הקהל מכירים אותם  חשובים  ואת 

  .שו"ע -. לקרות להם אבא ואימאמותר  הרי אלו כגון עבדי הנשיא, אדוניהם,

מיהא    מ"מ פגםאם אמו היא ישראלית וכנ"ל ]סקי"ב[,    עבד  שהוא  מוכרחכשקורא לעבד אבא אינו    -  סמ"ע

 תופסין בעבד וה"ל בן קדש וכבן דנפקת ברא:, דהא אין קדושין איכא

 סעיף ו 

 נאמנות האב על בן הפנויה 
ואמר על בנה שהוא  , ואח"כ החזירה  שקלקל עם פנויה והוציאה מביתו  מי  - ]בתשובה ח"א[ סי' תר"י    רשב"א

 דרכי משה. -ינן דאמר בדדמי ולפי אומד דעתו. חייש , דלאנאמן, בנו

)פ"  רא"שתשובת ה דרכי    - לכן שדינן בתר דידיה,    שהיתה משרתת לו ורגילה עמובכה"ג    דוקא  -   ב סי' א' כלל 
 משה.

 ירושת ספק בן שפחה 

 וכשר "ח ת אביושכ
או  בו מנהג בנים, נוהג והיה  מי שהיה לו שפחה והוליד ממנה בן - יבמות ה.רי"ף  כב. יבמות משנהמ רמב"ם

הוא או אדם כשר שהוא  חכם    תלמיד   זה שהוליד בן מהשפחה שאמר: בני הוא ומשוחררת היא אמו, אם  

מוקמינן אותו בחזקת כשרות ואמרינן דלא היה עובר אלאו דלא  ד  .שו"ע  -הרי זה יירשנו.  בדוק בדקדוקי מצוה,  
 . ת, ומשו"ה יורש אותו האי בן שה ולא בא עליה בזנויהיה קדש ]דברים כ"ג י"ח[, ואמרינן דודאי שחררה וקיד

 נישואיו עם בת ישראל 
שנשתחררה אמו ואחר כך ילדה, שהרי הוחזקה שפחה  בת ישראל עד שיביא ראיה    איננו נושא  אף על פי כן  -שם  

 מ"מ לא סמכינן אחזקה זו כולי האי ליתן לו בת ישראל:ד .שו"ע - בפניו.

 כשאביו הדיוט
ואחיו  הרי זה בחזקת עבד לכל דבר,    עצמם לכך,  מהמפקיריםואין צ"ל אם היה    יוטות הוא,אם משאר הד  -שם  

 . שו"ע - ותו.ו מוכרים אמאבי
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 יבום לאשת אביו 
 .שו"ע -  אם אין לאביו בן חוץ ממנו, אשת אביו מתייבמת - שםמ רמב"ם

באיסורא לחומרא  שהוא בנו לחומרא דהולכין    בי"א,  רמ"א  -חולצת ולא מתייבמת    -  רב נטרונאיטור   .א
]סעיף    טור  - חרור צריכה גט ממנו.  ה"ה דאסור לישא ישראלית בלא גט שחרור, ואם קידש אשה בלא גט שמכח ספק, ו

עיין  ו  .סמ"ע  -   דוקא באיסור אזלינן לחומרא וחולצת אינה מתיבמת, אבל לענין ממון ס"ל לקולא ומחשב כבנו ויורשו  ו'[:
 ד.ס"ק  ש"ךב' ועי'   "ונימן ק "ע סבה בא

א נמי  ואינו יורש, דלענין ממונ   רמ"א וכ"פ    -לענין ממון, המוציא מחבירו עליו הראיה    -  רמב"ם .ב
ירית וגם אין מוכרין אותו. דהממון הוא בחזקת שאר יורשים, ומ"מ אין אחיו ומכ"ש שאר יורשין    נקטינן לחומרא ולא

   . סמ"ע  - יה בנפשו והמוציא ממנו למוכרו עליו הראיכולים למכור לזה, דהוא החזיק 
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 סעיף א

  [היחוס בירור]ללא  יורש תחזקעדות 
אף על פי שמשאן ומאכלן ומשקן  ,  דינת היםשנים שהיו באין ממ  -רמב"ם    .פ  ןישודיק  פ"ח ה"ב  ב"ב  ספתאות

   .אחוה יורשו משוםאחד מהן אין חבירו יורשו ואם היה נוהג עמו  כאחד מת

אף על   שזה מוחזק לנו שהוא בנו של פלוני או אחיו,ורשין בחזקתן. כיצד, עדים שהעידו  רשים יכל היו  -  רמב"ם
 .שו"ע -. בעדות זויורשים   ולא ידעו אמיתת היחוסים, הרי אלופי שאינם עידי ייחוס 

 פת"ש ס"ק א 

 קול כאמצעי זיהוי 
פנים, דאלת"ה היאך   טביעת עינא דפרצוףלענין איסורא כמו יש לסמוך אטביעת עינא דקלא  מבואר ש  -  .צו  חולין  גמ'

 . סומא מותר באשתו כו'

חים שידוע שיש להם אח במדינת  במקרה של א כגוןאם יש ריעותא לא סגי בזיהוי הקול  - ק"יסי'  עבודת הגרשוני
ום,  מביא עדים שמכירין אותו מחמת קולו שהוא אחיהם אבל לא בפרצוף פנים כי בא בחתימת זקן, אין בעדותם כל, ו הים

ואין  ן לסמוך אטביעת עינא דקלא  רואים אותו ואין מכירים בטביעת עינא דצורה, פשוט הוא שיש לנו לומר שאי   שהם
 חולין הנ"ל.  גמ' ראיה מ

 סעיף ב

 נאמנות האח 

 ]ושמעון אינו יודע[  הוא  אחינו לויראובן אומר 
,  יעקב שמת והניח ראובן ושמעון  -  רמב"םזה אחי אינו נאמן ויטול עמו בנחלה וכו'    .הלק  קלד.  גמ' ב"בו  משנה

תפס ראובן לוי מהשוק ואמר: גם זה אחינו הוא, ושמעון אומר:   שניהם,ולא הוחזק לו בן אלא  
  ולוי נוטל שתות.   שהרי הודה שהם שלשה אחים,וראובן שליש,    הממוןשמעון נוטל חצי    הריאיני יודע,  

 איה:חבירו עליו הרלום דהמוציא מולא יכול ליטול מחצי של שמעון כ .שו"ע -

ת בנחלה שהיתה ראויה ללוי  דיאמר לו ראובן הרי כבר החזקת שתו   .שו"ע  -   לראובן.יחזיר השתות  מת לוי,    -שם   
 :ומאבינ

 ירושת לוי ]קם דינא[ 
 . שו"ע  -   שהרי ראובן מודה לשמעון שלוי זה אחיהם.  , יחלקו אותם ראובן ושמעוןאחריםנפל ללוי נכסים    - שם  

נוטל   ,]של ראובן[  שאר נכסים הבאין מחמתואו  ,  בעיןשהן    כל זמן  שלוי לקח מראובן  נכסים  -  רמ"הר בשם  וט
רק כשבא להוציא מתחת יד הזוכה אמרינן קם דינא וזוכה בו מתורת הפקר ב"ד, משא"כ  ש  .רמ"א  -  ראובן בראש

של ראובן  זה הנשאר הוא  ן ממ"נ הדבר ה כשהשתות הוא בעין או דבר דאתי מחמתיה דהוי כאילו הדבר בעין, אז אמרינ
 . נה"מ  -  ו.כיון שחבירו נוטל כנגד

נכסים    -  רמ"ה ליתנהו להני  מחמתו,אי  הבא  כלום    ולא  נוטל    חולק עם שמעון בשוה   אלא,  בראשאין ראובן 
ה, שזה הנמצא לא בא מחמת זה שקיבל מהמוד  ידועבטור דצריך שיהיה  הבין    סמ"עוב.  רמ"א  -.  [דאמרינן קם דינא]

דאין ידוע לנו בודאי שזה הממון בא מחמת  טור  ובב"ח למדו ב  ש"ך. אך בנוטל חלקו בראש  ,להסתפק בזה אבל אם יש  
 . נכסים של ראובן משא"כ ברישא מיירי בידוע בודאי 

אם הוא אחינו הרי יש בידך השתות שהוא ממון לוי אחי שהוא בגזל    אין ראובן יכול לומר ממ"נו  -  נתיבות המשפט

 גבי ספק ובני יבם ע"ש.   :לז  דף יבמותכמבואר ב דאמרינן קם דינאק מזה, ך ומגיע לי חלתחת יד

ל יורש צריך עדים  לומר על לוי שזה אחי לענין שהוא יורש כל נכסים הלא כ  נאמן ראובן  היאך   אין להקשות  -  נה"מ
  בנו ד ואמר שהוא  אחים ובא אח   [ ]לנפטר  יורש צריך עדים דוקא כשיש כאן יורש כגון שיש לווי"ל שבסעיף א'.    כמבואר

ראוי  בו ה ובא אחד ואמר אני קרו  כשמת כאן אחד ולא נודע מי הואומסלק אחיו מהירושה, אבל    ]של הנפטר[ 

 . ויורש אותו נאמןלירש אותו, 

 חולק.  ף ספרו תקפו כהן ]בכללי קים לי[בסו ש"ךאך ה , אפילו בחד גברא אמרינן קם דינא - נה"מ

 ב:דף קל ב"ב, כדמוכח בספק או טוען בריי טוען ג"כ חילוק אם לון איבדינים אלו  - נה"מ
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 סעיף ג 

 [לכתפיים]מגיע  לויירושת  שבח
  לוי.   ואחר כך מת השביח השתות מאליו,    לרבא  -   בשם אבן מגאשטור  :  ף סא וכגי' רי"רמב"ם    :קלה  גמ' ב"ב

ם,  נכסים שנפלו מאחריכהרי השבח זה    כגון ענבים שהגיעו להבצר,אם שבח המגיע לכתפים הוא  
 . ג"ה אב   –  םשבח המגיע לכתפים שהוא עומד להסתלק מן הקרקע להנטל על הכתפי  ופירוש  שו"ע.  –  ויחלוקו בהם.

והטעם מפני שזה    .שו"ע  -  , הרי הם של ראובן לבדו.להיבצרואם עדיין לא הגיעו    -  דרבאבעיא    םש  ב"ב'  מג
 ודאי והשני ספק 

ומגיע על דרך משל עד כתיפו של  ל כל צורכו  דגשבשעה שמת הוא    היינו  שבח המגיע לכתפיים  -  רמב"ם .א

 ואינו נקרא ע"ש הקרקע, ומשו"ה חולקין בו כל אחיו. כדבר אחראדם, הרי הוא 

 בכתפים, עיין בטור ]סעיף א'[ שהביאו: שנשאע"י עמל וטורח  המגיע לכתפים שבח -  [שם ב"ב] רשב"ם .ב

 ב"בב  תוס'דחהו והוכיח מ  נה"מאך ה ,  רחאין חילוק אם השבח בא ממילא או ע"י טו  שו"עו  רמב"םל  -  סמ"ע
 שבח שבא ע"י טורח ודאי דחולקין בשוה דכיון שהמת טרח למה לא יקחו בטורח המת כמוהו ע"ש. ד ב:דף מ

 , ה. סעיף ד

 כששמעון מכחיש את ראובן
רש  יי  לא  ,ובן כמו שנתבאר, ואחר כך מת לויבחלק רא  ונטל לויאמר שמעון: אין לוי זה אחי,    -.  קלה  ב"במ  רמב"ם

נכסים   שאר  עם  השתות  יירש  לבדו  ראובן  אלא  כלום,  ממנו  גרס    סמ"עב  אחריםשמעון  לא 

 . שו"ע -והוא הדין בכל היורשים שיודו מקצתם ביורשים אחרים שלא יודו מקצתן. שהניח לוי.  'אחרים'

דאין לו   ודאת שמעוןכי היכי דיש השמעון בנכסי לוי, דהא   לא יטולדאמאי  הקשה  -פ"ד מנחלות )ה"ד(.  למלך משנה

האריך לדחות   נה"משהוכיח כן וב  שיש לשמעון חלק בנכסי לוי ע"ש  כמו כן יש הודאת ראובןחלק בנכסי לוי  
 . ראייתו

טול חלק בנכסי  דשאני הכא דאפילו אם אמר ראובן לשמעון אתה אחי ו תירץ - [ קצוה"ח ]אח ה  ב ח סעיף יסימן פ תרומת הכרי

אבינו איני    ,יעקב  אמר  הולכיושמעון  היינו  שמעון,  אחיך,  הודאת  בתר  דסותרין  הודאות  אהדדי  דשתי  ן 
בגיטין דף מ' ]ע"א ד"ה האומר[, שכתב הטעם משום דאזלינן בתר חזקת מרא    רשב"א משוינן ליה לדעת ה   כספיקא

 ידי ודאי.מעון ספק אין ספק מוציא מוכאן כיון דראובן ודאי ושקמא גבי אלמא כספיקא משוינן ליה,  
 ."מנהוכ"פ ה 

יירש שמעון    , ס"ק א'  ' זסימן ממ  קשהה  -  נתיבות המשפט יעקב    כונתו רק לדחותכיוון שדלמה לא  לוי מירושת 

והיה ג"כ   דשאני הכא דהיה יכול לומר איני יודע  ואפשרשמעון בנכסי לוי.    מהיכי תיתי לא יירש
 נן אותו להודאה גמורה כשאומר ברי. מדחה אותו מירושתו, ולכך מחזקי

 סעיף ו 

 אני ]כשיצא קול[  יךאח
וזה    חלוק עמי,הרי שיושב בנחלתו, ובא אחד ואמר לו: אחיך אני  עובדא דמרי בר איסק    -   טורלט:  ב"מ    גמ'

 שו"ע.  -אומר לו: איני מכירך, נאמן, 

   .שו"ע  - שיש לו אח במדינת הים.ול אפילו שיצא ק - שם ]סי' יד[רא"ש 

ולא דמי למנה לי בידך והלוה טוען איני יודע דנשבע  , רי אתה מכיר אותין בטועל פי שזה אף עאין צריך שבועה כלל  ו -ב"ח 
לא תקנו על טענה כזו שבועה   היסת שאינו יודע דהתם הוה ליה לידע אבל הכא שבא ממדינת הים אין לו לידע שהוא אחיו

 : כלל

 ק יורש נגד ודאי פס

 סעיף ז 

 טומטום ואנדרוגינוס 
הרי ,  שהוא ספק  רמב"םלשיטת ה   נוסוטומטום או אנדרוגייח בן  מי שמת והנ  -   קמ:  ב"ב  משנה מ  םרמב"

שכל שני יורשים שאחד מהן יורש ודאי והשני ספק,    . שו"ע  -  שהטומטום ואנדרוגינוס ספק.הבן יורש את הכל,  
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ת  יבמורי"ף ב  'יעאנדרוגינוס בריה בפני עצמה היא    ם"במרלש  רמב"ם  -לספק כלום, ואם היו שניהן ספק חולקין בשוה  אין  
 ושם בב"ב מייתי בברייתא דמשמע דטומטום ואנדרוגינוס שוין כו: 

ן  דממ"נ יש לו מזונות ומבואר לקמ  הטומטום ניזון  אלא לענין ירושה אבל  ם"במ רהאיירי  לא    -  כסף משנה
 . סעי' ט

ז הדין  היינו שיש בעזבון כדי שיזונו הבנות עם הבנים עד שיבגרו הבנות, וא  וקא בנכסים מרוביםוד  -  רמב"םמ  סמ"ע
 ות עד שיבגרו, וכל שבשעת מיתת אביהן לא היה בעזבוןשיורשין הבנים הכל ולוקחין הממון בידיהן והם מפרנסים להבנ

כמבואר  פרנסתן, ואם יחסר להבנים ישאלו על הפתחים:הבנות נוטלים הנכסים כדי צורך וכ"כ, מיקרי נכסים מועטים,  
 ה"ע סימן קי"ב ]סעיף י"א[,בבא 

 .  רמ"א -ל ודאי וספק, אין ספק מוציא מידי ודאי כן כו - טור רמב"ם

 חזקת חי לירושה 
, אין  או לאאין יודעים אם הוא חי  ו למדינת הים וראובן שיצא בנ  ולכן  -א  ד"מ  סי' שמט    תרומת הדשן

 . רמ"א - שהוא חי., שמוקמינן בנו על חזקתו בנכסי ראובןאחי ראובן יורדין לנחלה 

 [מהרוב]כשהמיעוט  יורש קתזח כנגד [מתעברות נשים]רוב 

ראובן ואשתו יצאו למדינת הים וספק אם ניתן להם בן, לא    אבל אם  - שם    תרומת הדשן .א
דאין אחד והכא  אע"פ שרוב נשים מתעברות ויולדות רמ"א - ואחי ראובן יורשין את ראובןמא ילדו, חיישינן ש

ניזיל בתר רובא בממון אחר הרוב, אך כיוון שאחי    זה אין הולכיןולא אמרינן ב  מהם מוחזק שהירושה מונח ביד ב"ד 
  יבמות , ע"ש שהוכיח כן מציא ממון מחזקתוודאי הוא לפנינו לירש את אחיו, הנכסים בחזקתו ואין כח ברוב להוראובן  

 לז:.

, אך מטעם אחר והאריך להוכיח שמהני רוב להוציא מחזקת יורש  תרומת הדשןפקפק בדברי    -  קצוה"ח .ב
איתו, שבהסכי ויולדות    רובם  מתעברות  מיעוטאדנשים  נמי  בהו  המרובה   אית  מחלק  דהיינו  דמפילות, 

קיט, א ד"ה אלא ע"ש, ומשמע דכל   יבמות  רשב"א ד הרוב, וכמ"ש ה שמתעברות יש קצתן דמפילות וחשוב לעמוד כנג
ות כיון דמיעוט  שהמיעוט מן הרוב ממש אינו רוב אפילו מן התורה, וא"כ ה"נ אין אנו חוששין להך רובא דנשים מתעבר

 מתוך הרוב הוא במה שיש נשים שמפילות:

ו יורשין  ל"כ יורשיה היובן וירשה, דאבחיי בעלה רא  מיירי שנתברר לב"ד שאשת ראובן מתה תחילהו  -  סמ"ע
 כתובתה.  

 , ט.סעיף ח

 [ואנדרוגינוס]עם טומטום  בת

ת  והרי הוא כאח  , יורשות בשוהוטומטום ואנדרוגינוסהניח בנות    -  קמ:  ב"ב   משנהמ  רמב"ם .א
ובין ולא חילק בין מר.  ולא אמרינן דעדיפא כחו דילמא הוא זכר, דהמוציא מחבירו עליו הראיה   .שו"ע  -מהבנות.  

   למועטין.

פלגא שקיל ממ"נ, ואידך   הטומטום נוטל שלשה חלקים  מרוביםאם הנכסים    ,וטומטוםבת    -  טור .ב

 .רמ"א  -ת  והבת רביעי  בספק וחולקין אותו החצי:  פלגא שמא זכר הוא ויש לו ליטול הכל והו"ל ממון המוטל
הוא בן הא צריך ליתן לה פרנסה עד שתבגר.   שיש באותו רביעית כדי פרנסתה עד שתתבגר, דאל"כ אף אם הטומטום והיינו  

עכ"פ א"צ ליתן לידה יותר מרביעית, וכשיכלה אותו רביעית יפרנסה על שלחנו עד שתבגר וכנ"ל ]סקי"א[,  ש  סמ"עוכתב ב

דכיון דהבנות ודאי הן בני    לטומטום כלום  , אין מועטיםאם הנכסים  ו  .משו"ה כתב שהבן נוטל ג' חלקיםו

 . בי"א רמ"א - .זכר הוא, המוציא מחבירו עליו הראיה:פרנסה והוא ספק שמא 

ח באיזה כדין המבואר בסמוך בבן וטומטום שהטומטום נוטל ג' חלקים  בדין זה וב  על הטור  הקשה  -  נתיבות המשפט
, הא אי הטומטום ג"כ נקיבה אין עליו שום חוב נגד הבת, דתנאי ב"ד לא  טומטום מספקהבת לתבוע ל  יכולה

ספק, רק  הבנים ולא נגד בנות, ומזונות הבנות לאו בתורת ירושה נוטלת שנאמר שזה יורש ודאי וזה  היה רק לבת נגד  
 א. דף קל ב"בבתורת מתנה וחוב כמבואר ב

 [ ]ספק בן בת ואנדרוגינוס
דאין לבנות בעזבון אלא פרנסה והנכסים מרובים,    ה.ואנדרוגינוס והנכסים מרובים, חולקין בשואם יש בת    -  טור

להבנ יט אין  לא  הוא  וגם  בן,  ספק  שהוא  מהאנדרוגינוס  יותר  ליטול  ספקות  שהוא  כיון  יותר  מהבת  ובנכסים  ול   .
חולק   רמב"םו .רמ"א - :סמ"ע - ום הנ"לדהוא ספק ובת ודאי, וכדין טומט  כלוםמועטים אין לאנדרוגינוס 

כן פירש ו,  הוא בריה בפ"עא"כ לזה שלא לבת מש אין לו מזונות כלל וחכמים לא תקנו א  שאנדרוגינוס פירש,    גר"א ובכנ"ל.  
  ב"ח:י' עלקמן. ו סמ"ע
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 עם טומטום ואנדרוגינוס ,בנות בנים,
נכסים מרובים  שה  בזמןנדרוגינוס, הניח בנים ובנות וטומטום או או מי שמת - שם ב"ב משנהמ רמב"ם

הנכסים  . ובזמן שאצל הבנות וניזון כמותן   ודוחים הטומטוםהבנים יורשים  שדין הבנים לירש והבנות ליזון,
  . שו"ע  -  אצל הבנים ואומרות לו: זכר אתה ואין לך עמנו מזונות.  את הטומטוםמועטים, הבנות דוחות  

ל לגרוע חלק הבנות כיון שהבנות בה דמזונות הבנות, אין הטומטום יכומחויבים לפרוע החובות של התנאי כתושהבנים  
 . נה"מ -  .דאי חוב שלהן ודאי והטומטום ספק אין ספק מוציא מידי ו

אלא מוציאין תחילה לבתו מזונות עד שתבגר ואח"כ   ינו ממעט חלק הנקיבותאהבנים דוחים אותו  שכאך    -  ]סעיף ד'[  טור
הבנות  מזונות קמ"ל דהטומטום אינו ממעט חלק  דביאר    נה"מ וב  על דבריו.תמה  "י ש' בועי יתנו לטומטום כשיעור הזה.  

ובי, וכמו ביש בת וטומטום  בע"ח ודאי ואתה ספק אין אתה יכול לגרע כח ח והבת יכולה לומר להטומטום כיון שאני  
 . הוא הדין לעניין מזונות הבתמועטין דהבת דוחה להטומטום  בנכסים

, ומשמע  מותרטומטום ב הן ובהיותר ממזון הבת עד שתבגר, חולקין  טום ויש  ת וטומ בן וב  ישכש  -  שם  טור
 שדחק עצמו.   פרישה שחולקין בשוה, ועיין 

 רק שהטור לא נקטיה משום דלא פסיקא ליה, ע"ש בב"ח. נוטל הטומטום ג' חלקים במותר,גם בזה  - ב"ח

 טומטום עםבן 
פלגא ממ"נ, ואידך   ום נוטל שלשה חלקים והבן רביעיתומטהט והניח בן וטומטום, מועטיםהיו נכסים  - טור

הכל,  . היו נכסים מרובין הבן יורש  חולקין פלגא שמא נקיבה היא ויש לה ליטול הכל והו"ל ממון המוטל בספק ו
 בי"א.  רמ"א - והטומטום ניזון כבת.

 אנדרוגינוס  עםבן 
דס"ל  בי"א.    רמ"א  -בים או מועטים  אנדרוגינוס אין לו כלום במקום בן, בין בנכסים מרו  -  ב"י  טור

ואינו בכלל התקנה שתיקנו מזונות להבנות בנכסים מרובים ולא שישאל הבן על הפתחים  דבריה בפני עצמו הוא  לטור  
   בנכסים מועטים:

 י סעיף 

 ]בחזקת היורשים[ נפל הבית עליו ועל אמו
יורשי    ,זכות בהן בחייה מכח אביו:לבן    ואין  נפל הבית עליו ועל אמולר' עקיבא    -רמב"ם טור  .  קנח   ב"ב  משנה

תחלה מתה  האם  אומרים:  אותו:  הבן  יורשים  אנחנו  אח"כ  וכשמת  בחייו,  בנה  האם ויורשה  ויורשי   ,
בקבר  ול להנחילעל גב דיכאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לקרוביו מצד אביו, אף  ו  הבן מת תחלה  אומרים:

  . שו"ע  -יורשיה, שהם יורשים ודאים.    סי האם בחזקת, מעמידים נכליוצאי חלציו אף שכבר מת:
דכיון דהנכסים בחייה היו בחזקתה, לא מוציאין מספק מחזקתן. לא שנא אם היה לה עוד בן מאיש אחר לא שנא אין לה 

 מה כוונתו.   פרישה. ועי' טור -בן מאיש אחר.  

 אהועל בתו הנשו נפל הבית עליו
שנכסי    איזה מהם מת תחלה,ואין ידוע  עליו ועל בתו נשואה,    לנפל הביתין  הוא הד   -]פ"ה מנחלות ה"ו[    הרב המגיד

 .שו"ע -. ואין הבעל יורש בהם כלוםהאב בחזקת יורשי האב, 

 בדין זה.  נה"מי הביאור ובדין נפל עליו ועל אשתו ובנותיו  נפל הבית עליו ועל בת בתו בדין עי' בסמוך  -י.מ. 

 סעיף יא 

 ספק[]  נפל הבית עליו ועל בן בתו

, עליו ועל בן בתו, ואין ידוע איזה מהם מת תחלהנפל הבית    -  קנט:   ב"ב  ברייתאמ  רמב"ם .א

אם מת האב תחילה, יירשנו בן בתו ומוריש לקרוביו שהן אחיו מאביו, ואם בן בתו מת תחילה, הנכסים הן של יורשי  ש

ו יורשי האב עם יורשי חלק, י:בשם רמב"ם  טור  –   את אמו בקבר להנחיל לאחיו מאביו   האב, שאין הבן יורש
 .שו"ע  - בן הבת.

בדין נפל הבית עליו ועל אמו,   משנהזו סותרת את ה  ברייתא ש רמב"םהקשו על ה  -סימן תשכ"ו  רשב"אר' ישעיה  .ב

  רמב"םלא רצה לחלוק על ה   רשב"א אמנם ב  בי"א.  רמ"א   -הנכסים בחזקת יורשי האב  ולכן פסק ר' ישעיה ש

 :הרב המגיד -הלכה למעשה 

ואחר נפל הבית עליו ועל אמו, שאם מת הבן תחלה  שב  רמב"םתירץ את ה   -]כלל פ"ד סי' ג'[    רא"שת התשוב

. אבל בנפל הבית עליו  לכן מעמידים כל הנכסים לאלתר ביד קרוביה באו הנכסים ליד קרוביה,  כך האם,  
תחזור שהיא קרובה לבת; וספק מת האב תחלה וממשמשת בקבר לבת,  ועל בן בתו, ממה נפשך הנחלה  

הואיל וממה נפשך ו  הנחלה לבת, וספק מת הבן תחלה ותחזור לקרוב קודם;ותמשמש למעלה ]ומן הבן תמשמש  
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הואיל ויצאה מיד מי שהיתה    אעפ"י שהיא עדיין בחזקת אותו השבט.ממשמשת הנחלה מן האב לבת,  
עיר שושן  ודלא כ  "עסמוכ"כ    .משנהכסף    -יחלוקו.    תעלנה למעלה,  נה למטה אווספק תורידעד היום הזה,  

 ע"ש.  רא"ששגרס אחרת ב

]לעיל סעיף י'[ דג"כ    נפל הבית עליו ועל בתו נשואהמדין    רא"שההקשה על ביאור    -  יבות המשפטנת

"ל כיון דירושת ר דסואפשהנחלה באה ליד בתו בקבר דהא אין הבעל יורש בראוי והוי ממש כדין בן בתו הנ"ל.  
 ין יותר לגביה. הבעל דרבנן יורשי האב מיקרו מוחזק

וכן הדין אם נשבה האב ומת בשביה, ומת בן בתו כאן, או שנשבה בן בתו ומת בשביה ומת    -  םש 
 .שו"ע -  ואין ידוע איזה מת קודם אבי אמו כאן,

 סעיף יב 

 אביוועל   חוב בעל עלנפל הבית 

ם מת , ואין ידוע איזה מהאו על אחד ממורישיונפל הבית עליו ועל אביו    -   קנז.  ב"ב  משנהמ  טור .א
ואין לבן לפרוע להן אלא מאלו הנכסים שראוי לו    תובעלי חובוכתובת אשה  על הבן  יו  תחלה, והיתה על 

רשים , הנכסים בחזקת היולירש מאביו, ויורשי האב אומרים הבן מת תחילה ולא ירש כלום ולא יגבו מאלו נכסים

ף  דאין, דאהיו של אביו. ועוד, שהן יורשים ודמוקמינן הנכסים על חזקתן והרי    שו"ע  -ואין לאשה ולבעל חוב כלום.  

הם בה זכות אא"כ מת האב תחילה, אם מת האב תחילה ואח"כ הבן, הן ג"כ יורשי הבן, משא"כ האשה ובע"ח דאין ל
 סעי' טז'   דק י'ס בחו"מוהטור  שו"עוכ"פ ה  :סמ"ע - ואין ספק מוציא מידי ודאי 

משום דהיורשים   דעתם הטעם כאןלו  נוטל בראוי  בעל חובדחולקים וסוברים    שי  -  ש"ך .ב
 ה, "נ יורשים היינו אחיו מורישיו אחי דאבוא שם. ש"ךוכ"כ מאבוהא דאבא קאתינא אומרים 

דהא קי"ל    בכל ענין אינה גובה  חובות אשה  ודווקא בעל חוב אך   ינמש ו   ה "ד  :טנ ק  ב"ב  רשב"ם  עי' פירוש 

 :סי' ק' ס"ב בן העזרבא דאינה ניגבת מן הראוי וכמו שנתבא' 

 ל אשתו ובנותיונפל הבית עליו וע
שהיו בבית, ונפל    ראובן ואשתו עם ארבע בנותיהן   -ח  ד"מ  ם תשובת מהר"ם  בש  סי' תרלח ב"ב    מרדכי

והם יורשין  מתו באחרונה,    או אחד מבנותיויורשי ראובן אומרים שמא ראובן  עליהם הבית ומתו,  
ר זכות ליורשיה כי אם  ונה, ולא נשאן כשמתו באחרואז הבנות יורשות גם אמ האשה היתה אם כל הבנות,  ומיירי ש  הכל

 שו"ע.  -, עם יורשי האשה חולקין   אפילו הכי, סמ"ע  -תה היא באחרונה כשמ

ולא אמרינן ניזיל בתר רובא והרי יורשי הבעל באים מכח ה', האיש עם    דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי  -  שםמרדכי  

תן לחוץ אמרינן כל דפריש מיתתן אלא מתו ביציא   אם לא היו קבועות בעת  -  םש   יכדרמה   ל"זו.  רמ"א  -  ד' בנותיו.
מרובא קפריש ונהרגו תחלה ד' מצד ראובן ונשאר אחד מצדו ואחד מצד אשתו והדר דינא דיחלוקו ואע"ג דלא נשבעה 

ולא אמרינן בזה נוקמא הממון בחזקתיה,   ,היכא דמת פתאום עכ"ל [שמא אתפסה צררי]לא חיישינן  האשה על כתובתה 
 .סמ"ע -רושה הנ"ל, יש חזקה בכתובתה בחיי בעלה, משא"כ בידהא גם לאשה  

ונהרגו    פריש  אמרינן כל דפריש מרובאבעת מיתתן אלא מתו ביציאתן לחוץ, א"כ    אם לא היו קבועות  -  םש  מרדכי

 : סמ"ע - אחת מצד אשתו[ והדר דינא דיחלוקותחילה ד' מצד ראובן ונשאר אחת ]מצידו ו

ששה חלקים, ארבע חלקים  ל  וןהממחולקין    ובא בעל של כל אחד ומבקש חלקו,  אם הבנות נשואות  -  םש  מרדכי
ליורשי האשה   ליורשי ראובן, וחלק אחד  וחלק אחד  הקשה   נה"מוב  .רמ"א  -לבעלי הבנות, 

  הרב המגיד חולק על  מרדכיוניסה לחלק בין הדינים אך הסיק שה עיף י' דבנפל עליו ועל בתו נשואה דאין הבעל יורש.  מס
 שהביאו.  רמ"א ה  ונשאר בצ"ע עלי' סעיף ש
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