בדין איני נוטל ואיני נותן

א .עדות שבטלה מקצתה

אך לכאורה אין התירוץ נכון ,דהרי אם כן גם אם הבכור לא יסתלק,
מכל מקום הרי מעידים גם על הפשוטים ,ועדות שבטלה מקצתה
בטלה כולה.

ַוי ְִּמכֹּר ֶאת בְ כ ָֹּרתֹו ְל ַי ֲעקֹּב (כ"ה ל"ג)

הנה הקשו קמאי היאך עשו היה יכול למכור את הבכורה ,הא
איתא בגמרא בבא מציעא (ט"ז א') דהאומר 'מה שאירש מאבא מכור
לך' לא אמר כלום ,דבחיי אביו אכתי לא ירשו ,ואין אדם מקנה דבר
שלא בא לעולם ,והכי נמי הבכורה לא היתה של עשו עד שאביו ימות.
ומתרץ בקצות החושן (סי' רע"ח סקי"ג) דהנה מבואר בגמרא בבא
בתרא (קכ"ד א') דאם האחים ירשו שטר חוב ,בכור נוטל פי שנים
בהחוב ,ואם יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים .ואם אמר איני
נותן ואיני נוטל רשאי[ .היינו שהבכור רשאי לומר דאיני נוטל פי שנים מכל

ב .יאמר המלוה שיגבה רק מהבכור

וכי תימא דיאמר המלוה שלא יגבה מהנכסים שביד הפשוטים ,ואם
כן אם הבכור לא יסתלק ,הוה כל העדות רק על הבכור שהוא רחוק.
אמנם הרי אמרינן בגמרא מכות (ז' א') אילעא וטוביה קריביה
דערבא הוה ,סבר רב פפא למימר גבי לוה ומלוה רחיקי נינהו ,אמר לו
רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אי לית ליה ללוה לאו בתר ערבא
אזיל מלוה.
ולהאמור התם נמי נימא הכי ,שיאמר המלוה שלא יגבה מהערב,
והרי ניחא ליה למלוה טפי ממה שיפסיד כל חובו.

ירושת אבי ,שהריני מוחל חלק בכורה ואטול חלק כפשוט ,ולפיכך לא אשלם
למלוה פי שנים אלא כנגד מה שאני נוטל].

חזינן דאע"ג דיורש אינו יכול להסתלק מירושתו ,מכל מקום בכור
יכול להסתלק מחלק הבכורה קודם החלוקה גם בחיי האב ,וכיון
דאומר איני נוטל דבריו קיימים ולא מצי הדר ביה[ .וטעמא ,דמתנה
קרייה רחמנא דכתיב 'לתת לו פי שנים'].
ולפי זה מתרץ קושיין ,דלא היתה כאן מכירה בהבכורה ,אלא בהא
דאמר עשו 'למה זה לי בכורה' סילוק עצמו מהבכורה[ .ועיין עוד מה

ג .חשב שיביא עדים אחרים

יש לחלק ,דהתם המלוה חושב שיביא עדים אחרים ובזה יגבה ,ואינו
רוצה למחול לערב ,ולא שייך לומר שיעשה תנאי בהמחילה אם לא
יבואו עדים ,דמכל מקום כשיבואו עדים לא מחל ואם כן הני עדים
מעידים גם על הערב ובטלה עדותם.
ואכתי יש לעיין מה יועיל שיביא עדים אחרים ,הא נמצא אחד מהם
קרוב או פסול .ויש לומר שלא ראו האחרים עמם ביחד.

שכתבנו בזה בגליון פרשת תולדות תשע"ה].

ד .תחילתם בפסול

יש לחלק עוד ,דלכאורה יש לומר דלא יועיל שהמלוה יסתלק
מהערב ,מפאת דהעדים הוי תחילתם בפסול ,דהרי לפני שהסתלק
מערב הוי העדים קרובים מחמת הערב.
אך לא יעלה ארוכה להרמב"ן דלא חשיב בכהאי גוונא תחילתו
בפסול[ .דכתב ברמב"ן (בבא בתרא מ"ג א') דלא שייך תחילתו בפסול כי אם בקרוב

מהו הריוח של הבכור

הנה בדינא הנ"ל דרשאי הבכור לומר איני נותן ואיני נוטל ,הקשו
קמאי למאי נפקא מינה ,הרי אם החוב כמו כל הירושה או יותר
ממנה ,הא בלאו הכי כל הירושה נגבה להחוב ,ואם החוב פחות
מהירושה ,אם כן בהא דקעביד הבכור לנפשיה להיות כפשוט עוד
יפסיד החלק הבכורה משאר הכנסים[ ,והרי משמע דאיכא ריוח
להבכור בהא דרשאי לומר דאינו נותן ואיני נוטל].
ומצאנו בזה כמה תירוצים בראשונים .ברשב"ם תירץ דהפשוטים
גברי אלימי .עוד תירץ ברשב"ם דהפשוטים הם במדינת הים.
בתוספות בשם ר"י תירץ דהפשוטים קטנים .וברשב"ם בשם רבינו תם
תירץ דרק הבכור חייב בהחוב .ובר"י מיגש תירץ דאינו רוצה הטרחה.
בראב"ד תירץ דנפקא מינה לענין דלא יוכל לחזור[ .ועיין לקמן דנדון

ונתרחק וכדומה ,שלמי שהיה פסול תחילה להעיד תו לא מתכשר ,משא"כ בפסול
מצד נגיעתו שמעכשיו נסתלק מממון ואין זה מעיד לקרובו].

ה .כבר העידו

תו יש לחלק ,דאיירי התם במכות דכבר העידו לפני שהסתלק ואז
היו קרובים .אך אכתי הא יעידו שנית ,אם לא נימא כבעל העיטור
(מובא בש"ך בסי' ל"ג ס"ק ט') דאם כבר העידו בבית דין אע"פ שנסתלקו
לא מהני עדותן דחיישינן שמעידין כן לאחזוקי דיבורייהו.

בדבריהם].

לגרום שהחוב לא ישולם

הנה יש לדון האם מותר להיפטר מתשלום חוב על ידי שעושה
קנוניא וגורם שהחוב יהא על גברא אלמא שלא ישלם:

קרובים לפשוטים ורחוקים מהבכור

א .הוכחה מדברי רשב"ם דשרינן

הנה לכאורה יש ליישב קושיית קמאי ,כגון שהעדים שהתובע
קיים בהם השטר ,הם קרובים לפשוטים ורחוקים מהבכור .ואם כן
הבכור רוצה להסתלק מהחלק בכורה ,וכך התובע לא יוכל לגבות
החוב מהפשוטים דהרי העדים יהיו פסולים.

לכאורה חזינן דשרינן ,דהנה כתב ברשב"ם הנ"ל דהא דרשאי בכור
לומר איני נותן ואיני נוטל ,איירי באופן שהפשוטים הם גברי אלימי
ואי אפשר לכפותם לשלם החוב .והשתא אם החוב כסכום הירושה או
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יותר ממנו ,אם כן בזה דיהיב לאח גורם שישאר אצל אחיו ולא אצל
הבעל חוב ,ואם הירושה יתירה מהחוב ,נהי דאיהו מפסיד חלק
הבכורה מהירושה שישאר ,אך יש לומר דאחיו ישלם לו תמורת הא
דמרויח והתשלום יותר על ההפסד שמפסיד הבכור מחמת היותו
פשוט.
מעתה לכאורה חזינן ברשב"ם הנ"ל דשרינן ,דהרי כתב דנפקא מינה
בסילוק הבכור ,באופן דאינו יכול לכוף האחים לשלם החוב.

א .פלוגתת רבינו יונה ותוספות

הנה פליגי קמאי האם המלוה יכול לתבוע כל חובו מאחד מן
היורשים ,באופן דיש בחלקו בנכסים כדי כל החוב.
רבינו יונה (שם קכ"ד א') סובר דיכול לתבוע ,וטעמא ,דאינו יכול
לדחותו אצל אחיו ולומר לו לאו בעל דברים דידי את אלא בשליש
החוב או ברביע אם הם שלשה או ארבעה אחים ,לפי שכל שדה ושדה
משועבדת לו לכל חובו ודינו על זו כמו על זו ,ואחר כך היורש חוזר על
האחרים,
אמנם תוספות (בבא בתרא ק"ז ד"ה ובא) סברי דיכול לתבוע מכל אח
רק את חלקו בהחוב.

ב .הקשה בערך שי אמאי רשאי

אמנם באמת הקשה בערך שי (חו"מ סי' רע"א) דאמאי רשאי ,הרי
מסתברא דאסירא להבכור לעשות כן דהא קא עבר בלפני עור שמכשיל
את אחיו שלא ישלם לבעל חוב .וגם יש כאן מצות השבת אבידה .ואם
כן נימא דחייב הבכור לירוש חלק הבכורה כדי לשלם החוב.

ב .אינו מחוייב להפסיד את כל החוב

מעתה לענין דינא דערך שי ,העירו דאם נימא כרבינו יונה ,הכא
דהאחים הם גברי אלימי ,אם הבכור ישלם כל החוב ,האחים גם לא
יחזירו להבכור ,ואם כן יש לומר דאינו מחוייב להפסיד כל החוב ,ושרי
ליה ליתן להם והם יתנו לו בחזרה ,וכמו שכתב רבינו יונה דעכ"פ
האחים לא יחזיקו בחלק הבכורה ,או ישלמו לו עבור שויתר.
אך לענ"ד לא ברירא ,דמכל מקום הוא מונע מהמלוה לקבל הלואתו,
אך יש לומר דהרי ביותר מחלקו אינו חייב ,אלא רק גורם הפסד למלוה
ולמה שיפסיד עצמו .ותליא בדין לפני עור כדי להציל ממונו .וצריך
תלמוד.

[הנה רבינו תם (מובא בתוספות שם ד"ה ואם) מיישב הגמרא באופן אחר,
דאיירי באופן שיצא שטר חוב רק על הבכור עצמו ולא על האחין ,דרשאי
הבכור לומר איני נוטל ואיני נותן ,ומפסיד בעל חוב ,ואין לו על היתומין כלום
דלאו בעל דברים דידהו הוא[ .ולא הוי דומיא דרישא דאיירי דיצא על כולן שטר חוב].
ולפי דבריו פשיטא דאסירא ליה למיעבד כן וליהוי לווה רשע ולא ישלם .וכמו
שכתב במשנה למלך (פ"ב מהל' מלוה ה"ו) הובא בקצות החושן (סי' ט' סק"א)].

ג .יטעון פרוע

הנה יש ליישב ,דלעולם אסרינן ,אלא הכא איירי שהאח הפשוט טוען
פרוע ,ואם כן מדינא אינו חייב לשלם.
אמנם אינו כן ,דממה נפשך אם נאמן לטעון פרוע אם כן גם הבכור
אף אם אינו יודע אם פרוע ,נטעון ליה פרוע ,ואם הבכור יודע שלא נפרע
אם כן לדידיה טענת אחיו שקר ושוב הוא מכשילו.

ג .אמנם לתוספות אינו כן

מיהו כל זה לרבינו יונה דהמלוה יכול לתבוע מכל יורש הכל והיורש
חוזר על האחרים ,אבל לתוספות דפליגי וסברי דיכול לתבוע רק חלקו,
[וסוגיא דבבא קמא (ט' א') יעמידו שנתן מרצונו וכדכתב רבינו יונה או באפותיקי],

ד .מלוה חייב כסף לבנים

לפי זה הנידון ברשב"ם רק ליתן חלקו ,והשתא אם אינו נוטל חלק
בכורה הא מכשיל כשנותן לגברא אלימא ,ובזה ודאי יש לומר כקושיית
הערך שי.

אלא יש לומר דהכא איירי באופן שהמלוה חייב לבנים כסף ,והמלוה
גברא אלימא ואינם יכולים להוציאו ממנו ,ואם הבכור יטול ,יקח
הבעל חוב שלא כדין ,אמנם הפשוטים הם גם גברי אלימי ולא ישלמו
החוב והרי באמת פטורים מלשלם.
ובאמת יש ליישב יותר בפשיטות ,שהמלוה אינו חייב כסף לבכור
אלא רק לפשוטים וכשיגיע לידם לא יוכל לכופם.
אך לשון הרשב"ם הוא דאינו יכול לכופם ,משמע דמדינא חייבים,
דאם לא כן הוה ליה למימר דאינו יכול לתובעם .ואם כן הדרא קושיית
ערך שי לדוכתא.

אי מפקת עלי הדר

הנה מבואר ברבינו יונה הנ"ל דבאופן דכמה אנשים לוו ביחד מעות
מהמלוה ,המלוה יכול לגבות את כל החוב מאחד הלווים ,ואחר כך
אותו לווה יגבה את שאר הלווים שיחזירו לו את חלקם בהחוב.
מעתה יש לדון האם כבר עכשיו הלווים האחרים יכולים לטעון נגד
המלוה,
מי אמרינן דאינם יכולים לטעון מכיון דעכשיו הם לא תובעים
אותם ונמצא דהם אינם הבעלי דין ,או דילמא יכולים לטעון מכיון
דאם המלוה יגבה כל החוב מאותו לווה אז הלוה יחזור ויגבה את שאר
הלווים.

ה .רשאי הכוונה מה שעשה עשוי

הנה הקשה בקצות החושן (שם וסי' רע"ח ס"ק י"ב) דהרי אסור לוותר
על חלקו ולהפסיד המלוה ,ותירץ דאין הכי נמי וכונת הברייתא
"רשאי" היינו שמה שעשה עשוי .ולפי זה תתיישב קושיית הערך שי.
והנה נחלקו בפוסקים (ט"ז וקצות החושן חו"מ סי' ט' סק"א) אם יכול
לחזור מהא דאמר איני נוטל .ותיקשי לרשב"ם ורבינו תם הרי עכ"פ
יתחייב לחזור בו שלא יכשיל .ואולי סבירא להו דאינו יכול לחזור.

א .אחיו יודעין לטעון יותר טוב

ו .קובץ שיעורים

הנה הבאנו לעיל קושיית קמאי למאי נפקא מינה בהא דבכור יכול
לומר איני נוטל ואיני נותן ,הרי בלאו הכי יטול הבעל חוב את כל החוב.
ומתרץ בשיטה מקובצת (שם) בשם רבינו יונה ,וזה לשונו ,נפקא מינה
במה שאינו רוצה לדון אם בעל חובו אלא על חלק פשיטותו ,כי שמא
אחיו יודעים לטעון בדין יותר ממנו .עד כאן לשונו.
חזינן דאע"פ דלרבינו יונה לשיטתו (שם) יכול המלוה לתבוע מכל אח
את כל החוב ,והאח המשלם יתבע אחר כך משאר היורשים ,מכל
מקום אם הבכור לא יוותר על החלק הבכורה ,לא יוכלו שאר האחים
לטעון עכשיו בשבילו דהרי הם אינם הבעלי דין.

הנה בקובץ שיעורים (אות שע"ז) כתב דכיון דבכורה היא מתנה ,אינו
חייב לקבל מתנות כדי לפרוע חובו .וגם אינו מחוייב לזכות מן ההפקר
לשלם חוב[ .כמו שאינו חייב לחזור על הפתחים בשביל זה ,וכן אינו חייב
להשכיר את עצמו למלאכה כדי לפרוע חובו ,דונמכר בגניבתו ולא בחובו] .וצריך
עיון אמאי באמת אינו חייב.
ז .אינם יכולים להוכיח

אלא יש ליישב קושית הערך שי ,דבאמת פטורים מלשלם אך אינם
יכולים להוכיח זאת והגברי אלימי מהני שיהא על פי האמת.
אך צריך עיון אם מפאת ההנהגה על פי התורה חייבים לשלם אע"פ
שיודעים שפטורים ,הדרא קושיית הערך שי לדוכתא .ולא ידענא
באמת ההנהגה על פי התורה בכהאי גוונא.

ב .אי מפקת עלי הדר

אמנם לאידך גיסא לכאורה חזינן לא כך ,דהנה אמרינן בגמרא (בבא
קמא ח' ב') אמר אביי ,ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ,ואתא בעל

חוב דראובן וטרף משמעון ,דינא הוא דאזיל ראובן ומשתעי דינא
בהדיה ולא מצי אמר לו לאו בעל דברים דידי את ,דאמר ליה אי מפקת
מיניה עלי הדר.
חזינן דמפאת הא חשיבא בעל דין ,ואם כן הכא נמי נהי דהמלוה
יתבע את כל החוב רק מהבכור ,אך כיון דיוכל אחר כך לתבוע
מהאחים ,שוב גם האחים הויין בעל דין ,ואמאי צריך הבכור לוותר על

האם המלוה תובע מכל אחד

הנה יש לדון ליישב קושיית ערך שי בעוד דרך ,והוא על פי שיטות
רבינו יונה שהבעל חוב יכול לגבות כל החוב מכל אחד מן היורשים:
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הבכורה כדי שהאחים יוכלו לטעון נגד המלוה.
[ואולי כוונת רבינו יונה דבזה דנותן להם על ידי שמסתלק מירושתו,
יהא בטוח שיבואו עכשיו לבית דין ,משא"כ מפאת עלי הדר שמא
ישתהו מלבוא].

ב .ברשב"א פליג

אמנם ברשב"א (בבא בתרא שם) פליג ,דהטרחה על המלוה ,דכי כופין
בשוטים למי שאינו רוצה להטפל בנכסיו לפרוע ,אלא אם רצה אומר
לבית דין איני רוצה להטפל בנכסים שומו לו והורידוהו כל זמן שתרצו
לדידן דקיימא לן דשעבודא דאורייתא.
והנה אמרינן (ערכין כ"ב א') דאין נזקקין לנכסי יתומים ,ופליגי
אמוראי אמאי אין נזקקין ,רב פפא אומר משום דפריעת בעל חוב
מצוה ויתמי לא בני מיעבד מצוה נינהו ,ורב הונא בריה דרב יהושע
אומר משום דחישיינן שמא צררי אתפסיה[ .והיינו שהאב כבר שילם החוב].
מעתה כתב ברשב"א ,דאפשר דלרב פפא דאמר פריעת בעל חוב
מצוה שכופין אותו כשאומר לא בעינא למעבד מצוה (כתובות פ"ו א')
ואם כן יש לומר כר"י מיגש דבאמת הטרחא על הלוה ,אבל לדידן
נקטינן כרב הונא בריה דרב יהושע דהגוביינא רק משום שעבודא
דאורייתא ,ואם כן אין כופין בשוטים אלא בהורדה לנכסים[ .ומה

ג .ידונו אחר כך

אלא לכאורה החילוק פשוט ,דהתם בבבא קמא יתבענו הקונה ואם
כן צריך לטעון לסלק התביעה מהקונה ,משא"כ הכא כאשר יתבע
המלוה את האחים יוכלו להתדיין אז ולמה יתדיינו עכשיו.
אך זה אינו ,דהא גם הכא הבכור יתבע אחר כך מהאחים מה שתבעו
ממנו ,דהרי איירי כאשר הבעל חוב תובע מהבכור יותר מחלק פי שנים
בהחוב.
אלא אולי כוונת רבינו יונה לאוסופי היכא שתובע מהבכור רק חלק
פי שנים מהחוב ,ויותר אינו תובע כלל ,באופן שאינו יכול לחזור על
שאר האחים .אך הוא גוונא רחיקא.

שכתב ברשב"א לרב הונא בריה דרב יהושע הוא טעות סופר].

ד .שעבוד בא מכחו

ג .רק מחמת שעבוד

אלא יש לחלק דבמוכר שדה לחבירו חשיבא בעל דין מפאת
דהשעבוד בא מכחו אלא דשלא באחריות לית ליה נפקותא אבל היכא
דעליו הדר חוזר להיות בעל דין .משא"כ בנידון הבכור ,דהשעבוד אינו
בא רק מכח שאר האחים אלא מכח כל אח בפני עצמו.
אמנם אין נראה לחלק כך ,דממה נפשך אם בלא טענת עלי הדר לא
חשיבא בעל דין ,אם כן חזינן דעלי הדר הוא דקא משוי ליה בעל דין.

שמעינן מרשב"א דרב הונא בריה דרב יהושע דסבירא ליה דמקטנים
גובים בחייב מודה ,פליג לגמרי על טעמא דמצוה ,ולא דמוסיף טעמא
דשעבוד .ולולי דברי הרשב"א יש לומר דלא פליג אלא מוסיף.
ויש לומר דטעמא דהרשב"א ,או משום דהוה חידושא דיש מצוה
ולרב הונא אין לנו לחדשו ,או דאם יש שעבוד לא שייך מצוה.
וצריך עיון דבפדיון הבן דאיכא מצוה לפדות ,אם כן יודה הרשב"א
לר"י מיגש דהטרחה על הפודה.

ה .כל זה בכלל קבלת אחריות

היה מקום לומר דשאני גוונא דרבינו יונה מהך דמוכר באחריות,
דבהך דמוכר ,חייב המוכר לטעון השתא דהרי אף אם לוקח מהלוקח
שלא כדין כל זה בכלל קבלת אחריות ,משא"כ הכא יאמר המלוה דאין
הפשוט בעל דין כיון דאינו גובה רק מהבכור ,ואחר כך הבכור יחזור
ויגבה מהפשוט ואז יטעון הפשוט לבכור שהשטר פרוע ולקחו ממנו
שלא כדין.
אך צריך עיון בכל זה ,חדא ,דלא קיבל אלא אחריות על חוב אמת,
ואם השהה השטר ביד המלוה ותבע שלא כדין צריך עיון אם הוי בכלל
קבלת אחריות ,ואם כן דמי להכא .ועוד צריך עיון בעיקר סברת
הגמרא ,דיש לבאר הסברא דכיון דעכשיו הדר אם כן רוצה למנוע
השתא שלא יבוא עליו ,ואם כן ליכא לחלק כהנ"ל.

ד .הנידון על טרחת הגוף

הנה העירו דיש לעיין דההוצאות של השומא או המכירה דלר"י
מיגש הם על היורש ,האם יוכל גבותם מהירושה ,או דילמא משלם
מכיסו[ .כאשר אין בירושה יותר מהחובות].
ואם נימא דיכול ליטול הכסף מהירושה ,אם כן אמאי יוותר,
ולכאורה יש לומר דמסתלק רק ממה שיגבה בתור בכור ,אבל נמצא
דגם במה שנשאר יהא לו יותר מהפשוטים ,ואם כן אכתי יגבה יותר
מהפשוטים.
ולכן יש לומר דהנידון על טרחת הגוף במכירה או בשומא ולא יטול
זאת מהירושה.
ה .רק בתולה מעותיו בעכו"ם

ז .האחים אינם בעיר

הנה אמרינן בגמרא כתובות (פ"ו א') במי שהיה חייב לשלם לבעל חוב
והיה לו קרקע ,ואתא בעל חוב וקא תבע מיניה הקרקע ,דהלוה חייב
למכור הקרקע ,מכיון דהלוה היה לו מעות רק תלה מעותיו בעובד
כוכבים[ ,פירש רש"י ,מעות היה לו לפרוע ואומר של עובד כוכבים הם] ,ואם כן
מכיון דהוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן.
מעתה תמה בתשובות מהרי"ט (חו"מ סי' ל"ה) היאך יתכן דלהר"י
מיגש הטרחא על הלווה ,הרי חזינן דרק בתולה מעותיו בעכו"ם
הטרחה על הלווה והכריחוהו למכור.
ולענ"ד ודאי אין כוונת ר"י מיגש דהלוה חייב להפוך הקרקע לכסף,
שהרי כתב דגם סגי לשום הקרקע ,אלא כאשר אין שמאי אם כן על ידי
מכירה ידעו כמה שוה .אבל התם דתלה מעותיו בעכו"ם ,יש לו חיוב
להפוך הקרקע לכסף.

אך באמת דברי רבינו יונה פשוטים ,דאיירי הכא דאין אחיו בעיר
כמבואר בדברי רבינו יונה ,והלכך רוצה שילכו הנכסים לאחיו כיון
דהם יודעים לטעון בדין יותר ממנו ,ואם לא יסתלק מנכסיו ,יצטרך
הוא בעצמו לטעון ולא יוכל לומר שיטענו אחיו כי יחזור עליהם כיון
שאינם כאן ואינו יכול להשהות הדיון עד שיבואו ויטענו.
ולפי זה תירוצא דרבינו יונה דאמרינן דהפשוטים יוכלו לטעון טענה
שאיהו אינו יודע[ .ואם כן הוה ליה כתירוצא בתרא דרשב"ם].

הטרחה בגביית הנכסים

הנה יש לעיין במלוה שרוצה לגבות נכסים מהלווה וצריך לשום או
למכור ולקבל דמים ,על מי הטורח לטפל בשומא ולדעת כמה מגיע
להם ,ולהביא את השמאי ולשלם ,מי אמרינן דהטורח על הלוה ,או
דילמא אין הטורח עליו ויכול לומר הרי נכסי לפניך.
[הנה היכא דהמטלטלים במקום רחוק שצריך להביאם ,לכאורה
לכולי עלמא חייב הלווה בהאי טרחה ,והנידון על שומא דהנכסים
לפניו].

בן יחידי

הנה יש לדון בבן יחידי והוא בכור ,האם נוטל הכל בתור פשוט ואין
כאן דין חלק בכורה כלל ,או דילמא גם כשהוא יחידי נוטל חצי כחלק
בכורה וחצי כחלק פשוט.
ונחלקו בזה בשבות יעקב ושב יעקב ,דבשבות יעקב (ח"ג סי' קע"ד)
סבירא ליה דיש לו תורת בכור ,אבל בשב יעקב (חו"מ סוף סי' י"ט)
סבירא ליה דאין לו תורת בכור[ .מובא בפתחי תשובה חו"מ סי' רפ"א סק"ז].

א .ר"י מיגש

הנה הבאנו לעיל דהר"י מיגש תירץ הקושיא דמאי נפקא מינה בהא
דהבכור אומר איני נותן ואיני נוטל ,דנפקא מינה שהבכור אינו רוצה
לטרוח .ואם כן הבכור מסתלק וממילא הטירחה על אחיו.
חזינן דסבירא ליה לר"י מיגש דהטרחה על הלווה ועל יורשי הלווה,
והלכך הבכור בהסתלקותו מרויח האי טרחה משא"כ מחלק הפשוט
אינו יכול להסתלק.

א .הנחלה דר' יוחנן בן ברוקה

הנה איתא בגמרא בבא בתרא (ק"ל א') דר' יוחנן בן ברוקה אומר
שאם אמר איש פלוני יירשני במקום שיש בת ,על מי שראוי ליורשו
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דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימין .אמנם ילפינן
התם דבחלק בכורה אינו יכול להנחיל לכל מי שירצה.
מעתה נפקא מינה להנחלה דרבי יוחנן בן ברוקה ,להאי תנא (שם)
דיכול להנחיל לאח אף כשיש בן ,האם יכול להנחיל הירושה של בן
יחיד ,שאם איכא חלק בכורה ,אם כן חלק זה אינו יכול להנחיל,
משא"כ אם כולה חלק דפשוט ,אם כן יכול להנחיל למי שירצה.
ב .טומטום שנקרע ונמצא זכר

הנה אמרינן בגמרא (בבא בתרא קכ"ז א') דטומטום שנקרע ונמצא זכר
אינו ממעט בחלק בכורה .וביאר ברשב"ם דאיירי בשלשה בנים ,בכור
ופשוט ואחד שהוא טומטום שנקרע ,וחולקים הנכסים תחילה לשלשה
חלקים כאילו אין כאן כי אם בכור ופשוט והטומטום כמאן דליתיה.
[וכן איתא (שם קמ"ב ב') לענין נולד לאחר מיתת אביו ,אבל ביצא דרך
דופן ממעט בנכסים ,כמו שכתבו בתוספות (שם ד"ה בכור)].
מעתה נפקא מינה כשיש רק בכור ואחד שנקרע ,דאם יש בכור בבן
יחיד ,יקח הבכור ג' רבעים[ ,היינו דתחילה חולקים הנכסים כאילו אין כאן
אלא הבכור ,ואם כן חצי מהנכסים הוה חלק הבכורה ,ואחר כך החצי השני שהוא
חלק הפשוט מתחלק עם הטומטום שנקרע ,נמצא דיש להבכור ג' רבעים] ,אבל

אם לכא חלק בכור בבן יחיד אם כן יקח מחצה.
ג .שטר חצי זכר

עוד נפקא מינה לענין שטר חצי זכר ,והיינו שטר שכותב האב לבתו
ליטול בירושתו כחלק חצי זכר[ .עיין ברמ"א אה"ע סי' צ' סע' א'].
דהנה אם יש בכור ופשוט ,נוטל החצי זכר שביעית[ .דהנה אם החצי
זכר יקח שביעית ,אז ישאר ו' חלקים ,ב' חלקים לפשוט וד' חלקים לבכור ,נמצא
דהחצי זכר קיבל חצי מהפשוט],

מעתה אם יהא רק בכור וחצי זכר ,אם להבן יחידי יש לו תורת בכור,
יקח חמישית[ ,והד' חלקים יהא ב' לחלק בכור וב' לחלק פשוט ,נמצא דחלק א'
הוא חצי פשוט] ,אמנם אם אין לו תורת בכור יקח שליש[ ,וב' חלקים יהא
לחלק פשוט ,נמצא דחלק אחד להחצי זכר הוה חצי חלק פשוט].

ד .בכור שמת והניח שני בנים

עוד נפקא מינה ,דהנה בכור שמת והניח שני בנים ,חולקים בשוה
בחלק בכורה ,מעתה יש לעיין אם יש הנחלה דרבי יוחנן בן ברוקה
מאחד לשני ,דהרי מבן הבכור לפשוט אי אפשר להנחיל ,אבל הא יש
לומר דהכא איכא הנחלה ,דהרי אינו מוציא מהבכור ,רק מעביר
הנחלה בין בניו .וכן היה נלענ"ד יותר.

ואם נימא דלא כן ,ובאמת אין בזה הנחלה דרבי יוחנן בן ברוקה,
יהא נפקא מינה בבכור בן יחיד שמת והניח בנים אם יש הנחלה .דאם
נימא דחצי ממנו הוא חלק בכורה אם כן בזה אין הנחלה ,משא"כ אם
כולה כפשוט ,אם כן יהא בזה הנחלה.
ה .רמ"ה לענין בכור וטומטום
הנה איתא ברמ"ה (שם קכ"ז א') דהיכא דליכא אלא בכור וטומטום
שנקרע ,נוטל הבכור שני חלקים והפשוט שליש.
וכתב בדבר אברהם (ח"א סי' כ"ז) דאם כן מוכח דבן יחידי אין לו
תורת בכור ,דהרי אם היה לו דין בכור ,אם כן החלק בכורה הוא חצי,
וחצי השני מתחלק בין הבכור להטומטום ,נמצא דההבכור היה נוטל
ג' חלקים והטומטום רבע.
אלא מוכח דלבן יחיד אין תורת בכור ,וכי תימא אם כן יקח שוה
בשוה עם הטומטום שנקרע ,צריך לומר דסבירא ליה לרמ"ה דסברא
היא שלא יהא טמוטום עדיף מאינו טומטום ,שלא בא הכתוב אלא
לגרע כחו דטומטום שלא ימעט בבכורה ,ולא שיהא עדיף בשביל זה
מאשר היה פשוט שהיה לוקח רק שליש.
ו .הוה אמינא שנוטל פי שנים בנכסים

הנה איתא בגמרא (בבא בתרא קכ"ב ב') דבעינן קרא דבכור אינו נוטל
פי שנים בכל הנכסים אלא רק פי שנים מחלק אחד האחים.
ובדבר אברהם (שם) אייתי קושיית מהר"א ברודא ,אמאי בעינן קרא
להכי ,הא מוכחא מהא דאיכא קרא דטומטום שנקרע אינו ממעט חלק
בכורה ,ואם בכור לוקח פי שנים בכל הנכסים ,אם כן מאי נפקא מינה
אם טומטום ממעט בחלק בכורה או לא ,הרי לעולם חלק הבכורה
במקומה עומד ,והוא שני שלישי הנכסים דהוא פי שנים בכל הנכסים.
ואם נימא דבן יחידי אין לו תורת בכור ,אתי שפיר ,דבלא קרא
דטומטום שנקרע ,לא הוה בן יחיד ,דהרי איכא הטומטום שנקרע ,ואם
כן הוה בכור ונוטל שני שליש בנכסים ,משא"כ השתא לבתר קרא
דטומטום שנקרע אינו ממעט ,אם כן הוה בן יחיד ולא חשיב בכור כלל,
ואם כן מתחלק בשוה עם הטומטום ויטול רק חצי.
אך למה שכתב ברמ"ה דבן יחיד וטומטום עדיין מתחלק ב' חלקים
להבכור וחלק אחד לטומטום וכהנ"ל הא לא יתיישב[ .ועיין עוד בדבר
אברהם שם].

עניני שבת
למנוע נזק אם הוה צורך מקומו

הנה דנו רבנו בתראי ,בלמנוע כלי מוקצה שיזיק ,האם חשיבא צורך
מקומו להתיר בכלי שמלאכתו לאיסור .ויש לדון בזה כמה ראיות:
א .קרנא דאומנא

חדא ,הביאו מהך (שבת קנ"ד ב') דאם היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית,
מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה ומתיר החבלים והשקין נופלים,
אבל אסור לקחת הכלים בידים ,דאיירי בקרני דאומנא דלא חזיא ליה.
[היינו כלי אומן שמקיז בהם דם דמחמת מאיסותם לא חזיא ליה בשבת למידי].

חזינן דאע"פ דקרנא דאומנא הוה כלי שמלאכתו לאיסור ,ורוצה
לטלטלו כדי שהכלי לא יזיק להחמור ,מכל מקום לא חשיבא צורך
מקומו.
[ויש לדחות דהתם החמור מוקצה ואם כן חשיב לצורך מוקצה].
ב .שרגא דחנוכתא

תו הביאו ראיה מהך (שבת מ"ה א') דשרינן לטלטל שרגא דחנוכתא,
כשמפחד מהנכרים ,דסמכינן על ר' שמעון דליכא מוקצה ,דכדאי הוא
רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
ותיקשי דמכל מקום הנר הוי כלי שמלאכתו לאיסור ומותר רק
לצורך גופו או לצורך מקומו ולא מחמה לצל על מנת למנוע נזקים.

ואם כן אף לר' שמעון ליתסר .אלא נוכיח מהכא דלמנוע הכלי מלהזיק
חשיב צורך מקומו.
[הנה האמור לדעת תוספות (קכ"ב ב' ד"ה רחת) דנר וארנקי וסיר ומטה
המיוחדת למעות הוה כלי שמלאכתו לאיסור ,ופליגי על הרשב"א
(קכ"ב ב') דסבירא ליה דאינו מוקצה כלל ,דשאני נר שהוא אינו משמש
מלאכת איסור אלא שנעשה בסיס לנר].
אמנם תיקשי דבלאו הכי איתא דהנכרי היה גונב המעות .ואם כן
הוי לצורך מוקצה.
ג .שפוד

תו הביאו מהא דאיתא בגמרא (ביצה כ"ח) דשפוד שצלו בו בשר ,אסור
לטלטלו ביום טוב ,אלא שומטו ומניחו בקרן זוית ,אע"פ שאין עליו
בשר ,מידי דהוה אקוץ ברשות הרבים.
ופירש בחזון איש (או"ח סי' מ"ג סק"ז) דמבואר בגמרא דאפילו לצורך
מקומו אסור ,מדקאמר מידי דהוי אקוץ ברשות הרבים ,והיינו דמונח
הקוץ ברשות הרבים דהוה לצורך מקומו ואפילו הכי אסור לטלטלו.
חזינן מדבריו דלמנוע היזק חשיב צורך מקומו.
אך ברשב"א (שם) משמע דלא חשיב צורך מקומו .ועיין בתהלה לדוד
(השמטות לסי' רע"ט).

זאת למודעי הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל ,מפאת שלפעמים דרכו היתה
לכתוב בקצרה ,ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר .הרבה פעמים האריך
רבינו בכמה וכמה דרכים ואופנים באותו ענין ,ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן ,ע"כ במקום שהאריך
העתקנו רק חלק מהדברים.
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