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 –הבת מודיעה שרוצה לקבל שליש מהנכסים . מהדרך
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  םידין ירושת הבכור פי שני. א

מבואר בהרחבה כ(  מהוות את הציר של שיעור זהלכות נחלותמהשתי הלכות 

בסימן ( בכור יורש פי שניים. א:  ) מצווה תובספר החינוך, ו ואילך" סימן רעבשולחן ערוך

  . )א-ו"בסימן רע( בת אינה יורשת כשיש בנים. ב. )א-ז"רע

  

, של העולם הרחב" דעת בעלי בתים"מהוות התרסה כנגד שתי הלכות אלו 

מצוי ועל כן , ולם כרצונו לתוכן ולעומק של מי שאמר והיה העשמעולם לא ירד

ובפרט , ים את קולם כנגד יישום הלכות אלושקמים הנוגעים בדבר ומרימ

 במקרה אחותובכלל זה נמצאת ה, כאשר הפסיקה ההלכתית נוגעת לכיסם

הצדק "לקבל לפי  )ומקל הערכאות בידה(  זו באה בתביעהאחותו, שבענייננו

  .המוכר לשכלה ולרצונה" והיושר

  

מודדות ההלכתית של  לדרך ההתדוגמה ובניין אבהוא נו המקרה שבעניינ

  .מסוג זהתביעה הנתבעים כנגד 

  

ת ירושונפתח בדין , אלו מהלכות דינים יסודייםכמה נזכיר  –הרקע ולהכנת 

  :כדלקמן, הבכור פי שניים

, מהמשנה, דבר זה הוא מהתורה: בכור נוטל מהירושה פי שניים •

  .מהגמרא ומההלכה

יכיר לתת לו פי ר בן השנואה וכי את הבכ: )ז"י, א"ם כדברי( בתורהכתוב  •

  .רהו לו משפט הבכ,נווראשית א כי הוא , בכל אשר ימצא לוםישני

 אלא , אחד הבן ואחד הבת בנחלה:):ב"במסכת בבא בתרא דף קכ( ובמשנה •

  .'כוים בנכסי האם וי ואינו נוטל פי שנם בנכסי האביהבן נוטל פי שניש

: ם"וברשב( כאחדים יפי שנ – "םילתת לו פי שני" :ןנו רבנת:  )שם( ובגמרא •

 חולקים הנכסים בשישה –שאם היו חמישה אחים , כנגד אחד מן האחים נוטל פי שניים

 או אינו ,ים כאחדי אתה אומר פי שנ.)ונוטל הבכור פי שניים כאחד מהם, חלקים

פי " שודין הוא, שנוטל פי שניים בכולם: ם"וברשב( ים בכל הנכסיםיאלא פי שנ

 כשאין שם אלא בכור ופשוט , דומה כחלקו עם אחדםאחי'  כאחד שחלקו יהא עם ה"יםישנ

 )ים בכל הנכסיםיים כאחד הוא וגם פי שניפי שנש ממה נפשך ,ם בכל הנכסיםינוטל פי שני

פי "ומסיקה ש,  ובהמשך הסוגיה חוקרת הגמרא שאלה זו–' וכו

  .הכוונה מאחד האחים" שניים
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. ם בנכסי אביויהבכור נוטל פי שני :)א-ז"ערוך סימן רעבשולחן ( ובהלכה •

הבכור נוטל שליש הממון , שה בנים ואחד מהם בכוריהניח חמ, כיצד

מחלקים את הממון לשישה : פירוש( וכל אחד מהארבעה פשוטים נוטל שתות

וכל אחד מארבעת האחים , ירושהשניים מהם נוטל הבכור שהם שליש מכל ה, חלקים

תו יהרי האחד הבכור נוטל חמיש, הניח תשעה בנים. )שישיתהנותרים נוטל 

וכל אחד מהשמונה פשוטים נוטל  ) חלקיםעשרהכלומר שתי עשיריות מתוך (

  .וכן על דרך החלוקה הזאת חולקים לעולם. עשירית

  

  "בת אינה יורשת"קירוב להבנת דין . ב

, דבר זה הוא מהתורה :בת אינה יורשת כשיש בנים –ההלכה השניה 

  .מהגמרא ומההלכה, המשנהמ

 איש כי ימות :רוואל בני ישראל תדבר לאמ: )ח, ז"במדבר כ( בתורהכתוב  •

  . והעברתם את נחלתו לבתו –ובן אין לו 

 –בן קודם לבת : ם"בוברש( בן קודם לבת: ).ו"במסכת בבא בתרא דף קט( ובמשנה •

ובן אם מת ראובן  וכן כל יוצאי יריכו של רא,ראובן קודם לדינה אחותו לירש את יעקב

חנוך בנו קודם לדינה לירש נכסי  – מת ראובן : כגון, לדינה אחותו לירש את יעקבםקודמי

 ובגמרא מפרש טעמא . לדינהםכולן קודמי – ובן של חנוך ובן בנו עד אלף דור ,יעקב

   .)עיין עליו – "אין לו"מדכתיב 

 בן לא נמצא .בנו יורשו, מי שמת:  כךדר נחלותס: )א-ו"סימן רע( ובהלכה •

עומד במקומו  – )בין זכר בין נקבה עד סוף כל הדורות(ואים אם יש לבן זרע  ר–

לא נמצא לו . ירשנות – אם יש לו בת – לא נמצא זרע לבן .ויורש הכל

  . ' וכו של מתלאביו תחזור הירושה ...בת

  

ואפילו אם , תלוי בהבנתנוחוק אלוקי שאינו הוא  שורש ההבדל בין בן לבת

קצרה היריעה בשיעור זה להיכנס לעומק  בוודאי ש–ון בנושא זה נרצה לד

נוסיף לזה את העובדה  .בהבדילה את האיש מהאשהחכמת התורה הקדושה 

תלויה וקשורה בדינים אלו ועיקר הבנת המהות , אין לנו חלק בנסתרותש

  . ת"הקשר שלו להשימהות האדם ויצירת תכלית , להבנת בריאת העולם
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עט מכמה  לדלות מלא נימנע מלנסות –מבקשי האמת לתועלת  –ולם א

 –ולאחר התבוננות , הבנת השכל הישרולצרף אליהם את , מקורות נאמנים

  :שיש להם השפעה לנושא ההבדל בין בן לבת, ם מהותייםנתוניהבחין בלניתן 

, שלולהיות צלע , ממנו נלקחה האשה – כבר בתחילת בריאת האדם •

ויעויין  .כשאר בעלי החייםלחוד ר ונקבה ולא נבראו זכ, כאחד מאיבריו

ההבדל ביצירה בין  להעמקת עניין אבן העזרחלק הקדמת הטור לב

להבנת תפקיד האיש על פי זה ו, איש לאשה לעומת בעלי החייםה

  . להם בורא העולםדכפי שהועי, והאשה

 בדילה בין הזכר לנקבהומ , לכל צדתפקידיםמגדירה תכלית והתורה  •

,  הניכר באיברים החיצונייםבמבנה השונהנות לא רק תכונותיהם השוב

 "ד"חב"עניין הכגון ב(  הנפשנבכיב יםקבמקומות הד הרוחניעומק באלא גם 

ויש יתרון ,  לאיש ולאשהחכמה שוויון בכאשר ההגדרה היא שיש ,בינה ודעת חכמה –

  .)ואין כאן מקומו, "ן קלהדעת" –וחסרון בדעת , "נשים יתירה לבינה" –בבינה לאשה 

 וגתדרש )ה האשה"ד, ב, ב"ויקרא י( תחילת פרשת תזריע (משך חכמהיעויין בו •

היא זאת שיורשת ממנו קניינים ו, הרוחנית של האב עוברת לבת

  .רוחניים ולא הבן

שהבן  )ג"סימן שי, ל"הרב יוסף רוזין זצ, ובר'לרוגאצ( צפנת פענחמאידך יעויין ב •

ולכן , של אביהקרובתו היא שלעומת הבת , הוא עצם מעצמות אביו

שהצפנת פענח כפי , ממוני החילוק התקרב מעט להבנתי זה ניתן לה"עפ

 – )כעצם מעצמות אביו, שיורשו בעצם( "אין לוואם בן ": הפסוקראה מדיוק מ

   .תואת נחלתו לב )כבר לא בדרגה של עצם, מלשון להעביר( והעברתםרק אז 

, שהמגיד גילה לבית יוסף )מסעי-פרשת מטות( מגיד מישריםויעויין עוד ב •

 מעבר יבקספר וב, שסוד הירושה מאב לבן הוא חלק מסודות עמוקים

, נפש האב לבןכתב שהירושה תלויה בבחינת  )ח"חלק אמרי נועם פרק כ(

  . קונה את הירושה–והקונה את הנשמה 

כתב שהטעם שנקבה נבראה  )פרק ג, ל מפראג"לאחי המהר( ובספר החיים •

, ולכן אינה יורשת נחלה, כדי להשלים את צורתועם הזכר בת זוגה 

  .ורת הזכר משבט אחר ולא נבראת רק להשלים צהואיל

כתב שהתורה  )חלק המחשבה אות ד, ו"מצוות לא תעשה מ( ובדרך פיקודיך •

כי הבת לא תצטרך , האלוקית גזרה שהבת לא תירש במקום בן

  . אצל הבעלבגזירת היוצרכי פרנסתה מסורה , לפרנסה
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ובאנו רק לתת כיווני מחשבה , ואין כאן מקומו,  בעניין זה להאריך רבותויש

  .) בעניינים אלולתוספת ידע )ד"סימן ע, חלק ב( בינת המשפטויעויין בספר (  זהלנושא

  

  ל כנגד שוויון הבת עם הבן"תקנות חז. ג

שכאשר יש בנים אין הבת ( דין זה של התורה :חידוש התורה שלא כדיני הערכאות

ואילו משפטי בני האדם טרם , חידוש של התורההוא נראה בפשטות ש – )יורשת

, ה"ישעיהו נ( ..."לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי"ן שכ( בנה בנקודה זוהגיעו לה

רוב משפטי הערכאות באומות העולם אינן מכירות בחילוקים בין ועל כן , ))ח

, ויש להעיר ולהאיר( ואצלם בדרך כלל שוות הבנות לבנים לירושה, בנים לבנות

ולא , על מי שלא זכה לעיין בנתונים אלוזכות לימוד צד שמכל המקורות שהבאנו לעיל יש בוודאי 

ועל כן מתיר לעצמו לצפצף , מעלה על דעתו שיש עומק לפנים מעומק בחוקי התורה בעניינים אלו

  .)דעות עצמיות המחוסרות ידע בסיסי זה

  

עה האחרת לבין הד, בת אינה יורשת במקום בן שהתורהבין דעת ( מלחמת תרבויות זו

 ויש ללמוד משם עד כמה חמורה ,כבר נמצאת בגמרא )ניםהגורסת שוויון בין המי

  :כדלקמן, סטיה מדעת התורה בעניין זה

במסכת ( מראכבר מוזכרת בג ) בין הבנים לבנות לירושההשווהמ( דעת הערכאות •

לחלק ירושת הבת והבן יו נוהגים שה ,בשם הצדוקים ).ז"קטבבא בתרא דף 

נצחום ישראל  שלבסוף  עד, והיו מקניטים את ישראל בדין זה,והשוב

   .וחזר הדין להיות שהבת אינה יורשת

עשו אותו  – שזכו ישראל להעמיד הדת על תילה מחמת חשיבות הדבר •

 שכך מפורש במגילת תענית שאין להתענות ביום ,ד בטבת"והוא יום כ(היום יום טוב 

ם חו וניצ, שהיו אומרים תירש הבת עם הבן,שהעמידו הדת על תילה זה כיון שיום טוב הוא

   .)ועשו אותו היום יום טוב

 אפילו נשיא אין יכול לתקן שהבת תירש –ולאחר שקיבעו את הדין  •

 כל האומר : אמר רב הונא אמר רב:)בבא בתרא שםמסכת מובא בגמרא בכ(

 שאינן ,אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו – "תירש בת עם בת הבן"

  .'וכואלא מעשה צדוקין 

כן שנשיא בישראל יבוא לטעות בדין ירושת הבת ך יתהיא ויש לתמוה •

 שאף על פי ימדונול ל"שחז )שם( פות ומפרשים התוס?שיורשת עם הבן
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מכל מקום  –ח ביד הנשיא לעשות תקנה בדיני ממונות ושלפעמים יש כ

   .ן שהוא מעשה צדוקיםובירושת הבת אין לעשות תקנה זו כיו

יש להם רשות  והנכבדים דייני ישראל הגדוליםש )שם( וכן כתב המאירי •

בדבר  ומכל מקום ,שעההרך ו לצםפי מה שרואי לדרי נחלהיבס לשנות

 להם סעד מתוך םו מוצאיי שלא יה, כןםא מעשה צדוקים אין עושישהו

אף על פי  – כל האומר תירש הבת עם בת הבןמעתה ו .מעשים שלנו

 , שאין לבא עליו מתורת טועה בדבר משנה,שאינו אומר כן בתורת דין

חו ו ואפילו נשיא שבישראל שכ,בתורת תקנה ולצורך שעהאלא שאומר 

 ודין זה . לוםאין שומעי –יפה והפקרו הפקר יותר משל בית דין אחר 

  .היה ידוע לצדוקים

  

  דעת התורה על ירושת הגוי. ד

  .שוויון בן לבת בירושת גוינלמד את סוגיית  –ולשם השלימות 

  

דהיינו יש כאן חידוש  ,ירושה בגוייש לומדת ש ):ז"במסכת קידושין דף י( הגמרא

 את גוי יורש מהתורהדיני ירושה על פי התורה אינן רק בישראל אלא גם ש

  . ) ואין כאן מקומו,' וכו"וחישב עם קונהו"ויעויין שם שהלימוד הוא מהפסוק ( אביו

  

לכן ו ,מיוחד בדיני ישראל )במקום שיש בןאינה יורשת הבת ש(זה אם דין  ויש לחקור

אין הבת או שעל פי התורה גם בירושת גויים , שוויון בין הבן לבתבגויים יש 

  :כדלקמן, מחלוקת ראשוניםוידועה בזה , יורשת כשיש בן

 –בירושת גויים התורה קובעת ש – ).ב"במסכת יבמות דף ס( י"שיטת רש •

גויים אינם בני לומדת ש ).ב"במסכת יבמות דף ס(  הגמרא:בת יורשת כבן

, )כדלעיל( גוילשהרי יש ירושה  )ה בנוכריותן"ד( י"לרשוהוקשה , נחלה

יש שוויון בין בן הכוונה ש" לאו בני נחלה נינהו"ולפיכך פירש שכוונת 

  .ויש שוויון בין בכור לפשוט, לבת

והשאר לפי ,  בגויים רק בן יורש– )ט-בהלכות נחלות ו( ם"שיטת הרמב •

 אבל שאר ,ר תורה יורש את אביו דבגוי ה:תבום כ"הרמב :מנהגם

 שמהתורה משמעות דבריו .כ" ע. אותו לפי מנהגםם מניחיםירושותיה

 –אין לו בן ר שא אבל כ,שהבן יורש את אביויש בגוי רק ירושה אחת 

 ויעשו כרצונם לפי מנהגם, התורה אינה מתערבת בדין ירושת נכסיו
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ואין לנו בו , ןהעוסקת רק בירושת הב, ם למד כן מהסוגיה"וביאר המגיד משנה שהרמב(

  .)אלא מה שאמרה הגמרא בפירוש

  

   אינו מחילהאחותלהניתן התשלום . ה

אלא , אחותלגבי אופן חלוקת הממון לאחר התשלום הניתן ל –ועתה לענייננו 

  :כמה נקודות חשובות יש להקדים בזה שראשית

גזל הרי זה , את החלק שלא מגיע לה נוטלת שאחותזה פשוט שה: גזל •

קונטרס , במשפט שלום(ם "מהרשכמובא בארוכה ב( ת להחזיר הכלבידה ומחוייב

  . ))ד"משמרת שלום סימן קפ

חליטים שצריך ומה שהאחים מ: תשלומי האחים אינם ראיה למחילה •

תליוהו " כאן דיןאלא שיש ,  אין בזה ראיה שמחלו לה– לשלם לה

כאשר מכריחים אדם לתת ממון או : כלומר, "זביניה לאו זביני –ויהיב 

 אין מחשיבים את מה –ונאלץ לתת , ללא קבלת תמורה, חפץ נגד רצונו

, שלא כמו במקרה שמכריחים אדם למכור( שנתן כאילו השתכנע ונתן מרצונו

וכבר הארכנו  .) זביניה זביני–תליוהו וזבין : ל"ובלשון חז, שמכירתו נקראת מכירה

למסכת בבא " עיוןאוצר ה" ספרנו יעויין ב–לאריכות בעניין זה (בעבר בנקודה זו 

  .)"קניית תמונה באונס" – ה"מבתרא סימן 

אלא , י דין תורה" מוכנה ללכת עפאחותאם ה :תשלום על מחילה •

כמה אם ו יש נדון גדול בין הפוסקים –שדורשת תשלום על מחילתה 

לאריכות (וכבר עסקנו גם בזה בעבר , יכולה לקבל כדי לחתום על וויתור

חתימה לשכן " –ט "סכת בבא מציעא סימן י למ"אוצר העיון"יעויין בספרנו  –בעניין זה 

 .)"חתימת הבת על צו ירושהחיוב " – 525' מס "דפי עיון" ובשיעורנו ,"להיתר בניה

 )י דין התורה"שאינה עפ( מדובר על דרישה לחלוקה אחרתאלא שבענייננו 

  .ולא על כסף תמורת חתימה

  

  סברות שונות לאפשרויות החלוקה. ו

י "י הסברה ועפ"עפ, את מרחב האפשרויות העומדות בפנינוועתה הבה נבדוק 

  .דברי הפוסקים

  

  :כדלקמן,  שלוש אפשרויותאפשר להציעסברה באה שונר
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מתוך : דוגמה מספרית( כל אח יתן חצי ממה שתקבל האחות –' אפשרות א •

הפשוט , 40 ואת חלקו 40הבכור יקבל את חלק הבכורה , 40 כל חלק הוא 120ירושה של 

, 20פשוט , 60בכור : כ"נמצא סה,  לאחות20וכל אחד מהם יפריש , 40יקבל את חלקו 

הסברה מאחורי חלוקה זו היא שאנו מדמים את המקרה . )40אחות 

 ודורשים לקבל ממנה חבורת ליסטים שהתנפלו על שיירהשבענייננו ל

ולא , בוודאי שכל אדם ישלם את חלקו בשווה לחברו. סכום ממוני

 לאחר שחילקו את – כך גם בענייננו. ידרשו מהעשיר לשלם יותר

 מופיעה האחות ודורשת – )פשוט ובכורלפי יחס החלוקה של ( הירושה ביניהם

 יש ובאופן זה, )כדלעיל( מדין גזלנית )כ"שהוא שליש מהסה, 40של ( סכום

  .)20שכל אחד מהם יוציא ( להתייחס לתשלום בשווה לכל אח

הבכור כבכורתו , מה שקיבלל יחסית כל אחד יתן –' אפשרות ב •

הבכור , 40 כל חלק הוא 120מתוך ירושה של : דוגמה מספרית( והפשוט כפשטותו

וכל אחד מהם , 40הפשוט יקבל את חלקו , 40 ואת חלקו 40יקבל את חלק הבכורה 

, 26.66: דהיינו, X 2/3 40נמצא שהבכור יתן , 2:1ביחס של , יפריש לפי אחוז ההתקבלות

אחות , 26.66פשוט , 53.33בכור : כ"נמצא סה, 13.33דהיינו , X 1/3 40והפשוט יתן 

 שהוא 40כלומר ( "חלק שלה"מאחר והיא נלחמת על מה שנראה כ. )40

עוד  אנו מפרישים את חלקה –  לפני חשבון חלוקת הירושה)כ"שליש מהסה

יוצא , כ מחלקים את מה שנשאר"ורק אח,  בין האחיםלפני החלוקה

הבכור יתן שני  יצא שובמקרה שבענייננו. שניכינו לכל אח לפי חלקו

  .חלקים והפשוט יתן חלק אחד

 כל 120מתוך ירושה של : דוגמה מספרית( לקח מהבכורי הכל י–' אפשרות ג •

, 40הפשוט יקבל את חלקו , 40 ואת חלקו 40בל את חלק הבכורה הבכור יק, 40חלק הוא 

אחות , 40פשוט , 40בכור : ונמצא שכל אחד מהם יקבל בשווה,  לאחות40והבכור יתן 

ולכן , חלק הבכור הוא מתנה ההסבר ההגיוני לחלוקה זו הוא כי .)40

כ פונים לחלקים שהם "ורק אח, ותכשיש בעיות נותנים קודם מהמתנ

במקרה כך גם  .)ובהמשך השיעור יוצעו סברות נוספות לאפשרות זו( ירושה

  . הבכור יתן הכליוצא ש שבענייננו

  

  . את הדין לאשורוויש לברר במפרשים
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  ראיה מחלוקת חצר השותפים. ז

  :כדלקמן, דין חלוקת חצרמ  הביא ראיה לשאלה זוח"אחד הת

שות מחיצה השותפים שרצו לע, ).דף ב, בתחילת מסכת בבא בתרא( הגמרא •

שהכוונה  )ה באמצע"ד( י"רשופירש , בונים את הכותל באמצע –בחצר 

  . מחלקו חצי מקום עובי הכותל וכן זהזה נותן ש, למקום בניית הכותל

פינן ליה דכיי, " את הכותל באמצעםבוני"פירש  )שם( היד רמהואילו  •

יחד שכופים את השכן השני לתת את חלקו (  בשווהלנתבע למיתב מנתא בהדיה

  .ןיין בהוצאת הבניבובין במקום הכותל  )עם חברו בשווה

בהמשך שהגמרא הרי מוכח מ, דוע החלקים שווים מש"והקשה הרש •

כל אחד מבני העיר נדרש לתת את ש, בניית חומה לעיר לגבי ):זדף (

שהרי החומה מגינה , לפי עושרו של כל אחדהממון מתחלק ושם , חלקו

 –רות בגודל שונה זה מזה מדובר בחצכ אם "וא, לכל אחד לפי עושרו

שהחצרות ומסיק שבסוגית היזק ראיה מדובר , לפי גודל החצרשישלמו 

   .היו בגודל זהה

  בהלכהשכן, שלכאורה אין הצדק עימו, ש על עצמו"ומקשה הרש •

אפילו אם יש לאחד פי שניים : וזה לשונו,  נפסק ההפך)ג-ז"בסימן קנ(

ומוכח שתמיד צריך . כ"ע. )ר חצי בחציכלומ(  יעשו הכותל לחצאים–בחצר 

',  נבחר באפשרות א–ובענייננו לפי זה ( גודל החצרלואין קשר , לשלם בשווה

  .)שכל אחד מהאחים ישלם את חצי הסכום

שהתשלום השווה הוא בגלל , כתב בשם הטור )ח-ז"בסימן קנ( ע"ובסמ •

ם זה רות שוויוכלפי היזק ראיה שני בעלי החצ, היזק ראיהשהנדון הוא 

 מזיק יותר שבעל החצר הקטנה, גם דעה לצד השנייש  –ורק כדי לסבר את האוזן ( לזה

  .)...הוא רואה יותר אצל חברו ממה שחברו רואהושכן , את בעל החצר הגדולה יותר

אלא על חלוקה , במקום שלא מדובר על היזק ראיה –ע "ולפי הסמ •

ובזה תורצה ( ש"כפי שלמד הרש, אכן ישלמו לפי ממון –התלויה בממון 

  .)ש על עצמו"קושיית הרש

  

לפי מה  ראיה מכאן שהאחים צריכים לשלם  אולי יש– ולפי זה בענייננו

 לפי היאהתביעה על ממונם מאחר ש, )לעיל' דהיינו אפשרות ב( שקיבלו בירושה

  .יחס ההתקבלות
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  תביעה כנגד חלק הבכורה. ח

ומביא כמה , נייננולעמאוד דומה דן במקרה  )מ-חלק ה( ם"ת מהרש"ובשו

שיש בהם התאמה , דבריותוך ים מכמה מהלכנדון באנו ו,  לכאן ולכאןצדדים

  . לענייננו

  

, 'אפשרות גהמצדדת ב, ם טענה"מזכיר המהרש –תוך כדי הצגת הצדדים 

דלא כפי שסברנו (הוא ונימוקו ,  תיָגבה מחלק הבכוראחות שכל תביעת הדהיינו

ולכן כשיש בעיות נותנים קודם ,  מתנהשקיבל הוא החלק הבכורשגובים תחילה מהבכור כי , לעיל

  . תובעת רק את הבכוראחותשה )כ פונים לחלקים שהם ירושה"ורק אח, ותמהמתנ

  

את  וננסה להבין,  לקבל שלישאחותאם ננתח את תביעת ה :ונבאר את דבריו

הרי ש.  הבכורנגדרק  פשוט שתביעתה היא?  מבין שני האחיםמי היא תובעת

שליש , צריכים לקבל בשווה )כולל היא( כל אחד מהאחים –" שיטתה" לגם

כיוון שהוא קיבל , הפשוט לא צריך לתת לה כלוםממילא האח . מהנכסים

" העיוות"כל . אין לה מה לתבוע אותוובעניין זה , "היא חושבת"שליש כפי ש

וגם מה דהיינו גם מה שמגיע לו , שני שלישמבחינתה הוא רק שהבכור קיבל 

 פסק הדין יהיה שהבכור חייב לתת –ואם אכן תתבע בערכאות . לה" מגיע"ש

  ".שלה"לה מחלקו את השליש 

  

רק הבכור ש, לכאורה,  נראה–לתת לה את תביעתה ומאחר שהאחים התרצו 

  .את כל תביעתהמחלק הבכורה שלו צריך לשלם לה 

  

התאמה   רקאלא, פיתרון עקרונישבמהלך זה לא הוגדר העיר ד ל"ענונראה ל

אי אפשר להעתיקו בל א, ימה למקרה שבענייננו באופן מיוחד המתאטכנית

  !למקרים אחרים

  

שהוגדרו כך ,  של ירושהשלושה חלקים במקרה הפרטי שבענייננו ישנם :ונבאר

 נכליל את המקרהאם כך יהיה גם ו. שאחד מהם בכור, שני אחיםכיוון שיש 

מספר החלקים שישנם שבה " וסחהנ"נקבל  – למספר גדול יותר של אחים

וממילא . )כנגד חלק הבכורה( לפי מספר הבנים ועוד אחדבירושה הוא תמיד 

מתלכדות שתי  –החושבת שהיא צריכה לקבל את חלקה , אחותכאשר יש 
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 הלכה אחת שהבכור מקבל פי שניים –אחד " פיתרון"לשלמדנו לעיל ההלכות 

 אינה מקבלת חלק בין אחותיה שהוההלכה השנ, )ובגלל זה נוצר החלק הנוסף(

 ומכאן העיצה, )י הבכורה"ולכן היא לוטשת עיניה כלפי החלק הנוסף שנוצר כאן ע( האחים

 אחותדהיינו ה( חלק חסרמי שיש לו  ל)בכורההוא חלק ה( יתרחלק ההלתת את 

  .והכל נראה שפיר, חלק כנגד חלק – )הסוררת

  

של ( ן שוויון בין החלק הנוסףאישבהם , במקרים הכללים יותרמה נעשה אולם 

או ( ות סוררותאחישתי כגון במקרה שיש , )ותאחישל ה( לחלק הנתבע )הבכור

 כנגד חלק האינות אחיבמקרה זה ברור שתביעת ה –הדורשות את חלקן  )...יותר

שלשיטתן צריך לחלק את הנכסים , כנגד כל החלוקהאלא טענתן היא , הבכורה

  !למספר גדול יותר של חלקים

  

 לכאורה אינה – התביעה היא רק כנגד הבכור שכל הטענה כאילונמצא 

 היתה במקרהשכן רק , טכנית בלבדשכן הסיבה לתביעה זו הינה , מדוייקת

 אולם כאשר, ולכן התביעה היתה נגד חלק הבכור בלבד, התאמה בין המספרים

בה אחרת של אי או מכל סי, מחמת ריבוי בנות( אין התאמה בין המספרים )...במקרה, שוב(

  .חוזרת התביעה להיות כנגד כל האחים – )שוויון במספרים

  

  חלוקה מדין טומטום שנקרע. ט

  : כיורש פי שנייםזמן הגדרת הבכורלגבי  ישנה הלכה חשובה

  

 בשולחן ערוךומובאת  ):ו"במסכת בבא בתרא דף קכ( בגמראשמקורה ( וזה לשון ההלכה

שלא ברור אם הוא בן או בת לפי שמקום זה מכוסה ( שנולד טומטום בכור: ))ד-ז"סימן קכ(

אינו נוטל פי  –ונמצא זכר  )העור החופה את המקום והתגלה מינו( ואחר כך נקרע )בעור

: שנאמר, בכורההאינו ממעט בחלק  שנקרע ונמצא זכר בן פשוטוכן . יםישנ

  . בן משעת לידה עד שיהיה – )ו"ט, א"דברים כ( "וילדו לו בנים"

זה  )גם( ו,בן בכור ושני פשוטים הרי שהיה לו : בחלק בכורה ממעטכיצד אינו

 וכאילו )בחלק הבכורה( רביע הממון הבכור נוטל – הטומטום שנקרע ונמצא זכר

חולקים אותו  –שה רביעים הנשארים ווהשל, מו אלא שני פשוטים בלבדיאין ע

  .הושני הפשוטים עם הנקרע ועם הבכור בשו
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הוא כל מה שמוגדר כראוי לבכורה  –בכורה החלק רגע הקביעה של : ביאור

 – ולא יכול היה להתברר בשעת הלידה, כ"כל מה שמתברר אח. בשעת הלידה

  . חלק הבכורהחישוב ינו שייך לא

  

  :כדלקמן,  בשני מישוריםמ"ויש להגדרה זו נפק

, "טומטום("הבכור לא היה מוגדר בלידה מינו של אם ש, קביעת מיהו בכור •

י שהכיסוי "ע(כ " מה שהתברר אח– )לא ידוע אם הוא בן או בתו, המקומו מכוסש

  . שהוא בן בכור כבר אינו מזכה אותו בחלק הבכורה )"נקרע"

 –כבר ירושה בן פשוט שלא הוגדר בזמן הלידה ש, קביעת חלק הבכורה •

יתרת  לעניין חלוקת כן נספראבל הוא ,  לעניין חלק הבכורהראינו נספ

  .)כולל הבכור(  בין כל האחריםהירושה

  

בהצגת צדדי הוויכוח בין הבכור לבין הפשוט לגבי , שם( ם"מהרשאת השואל רב ההורצה 

המגדירה מתי חל חלק הבכור ומתי , בדומה להלכה זו ש, לחדש)אחותהתשלום ל

דרישה  לתשלום היא אחותדרישתה של ה –חלקים הפשוטים מוגדרים ה

וממילא , למה הגדרת הבכורלאחר שכבר נשהנמצאת על ציר הזמן , מאוחרת

שהמציאות המתגלית בו משפיעה ,  לטומטום שנקרענמשלמה שהיא דורשת 

  .רק על החלק הפשוט

  

חלק הבכורה של ש, ה חדשהתבוננות תצאוי –ואם נתרגם את דבריו לענייננו 

, שהרי בת אינה יורשת במקום בנים, אחותתחשב בזה שיש הבכור בוודאי לא מ

 לחלק עימה אחות של הלפני שהגיעה דרישתה  זּוָּכהחלק הבכורה כברכ "וא

לגבי הממון שצריכים לחלוק  הוא מחוץ לתחום וממילא חלק זה. את הירושה

  .אחותל

  

  : כ החשבון יהיה כדלקמן"א

וסכום , ואותו מקבל הבן הבכור, שייך לחלק הבכורהמהירושה שליש  •

  .כ"הסהשני שליש מונמצא שיש בירושה עתה . זה מנוכה מכל הירושה

ולכן , כל הילדים שווים" שיטתה"של( על פי דרישתה, אחותשליש מקבלת ה •

שליש נשאר בירושה עתה . ) כל אחד ואחת מקבל שליש–כשיש שלושה ילדים 

  .אחד לחלוקה
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, שכן חלק זה הוא החלק הפשוט, בשליש האחרון יחלקו שני האחים •

  .המתחלק בשווה בין שני האחים

  

שהחלוקה לאחות ( ' שלילת אפשרות בבחשבון זה משוםנבחין שיש  –ואם נתבונן 

שכל ( ' אפשרות אאלא הטלת כובד המשקל לכיוון )תהיה בהתחשבות בחלק הבכורה

  .)ללא כל קשר כמה הוא ירש, אח יתן בשווה

  

את הדמיון לטומטום חה ם ד"המהרש אולם. שואלרב ה הצעתו של הו היתהז

  :י החילוק הבא"עפ, שנקרע

הסיבה שאינו ממעט מחלק הבכורה הוא מכוח  –בטומטום שנקרע  •

בחלק שכן , ולכן גובה רק מחלק הפשוטים, )"וילדו לו"( גזירת הכתוב

  :אבל. הפשוט יש לו זכות

,  הרי היא באה באלימות וגזילה לגבות משלהם– בבת שאינה יורשת •

כ היאך נעדיף את זכות "א, ואפילו בחלק הפשוט אין לה כל זכות

  .שהרי כנגד שניהם היא יוצאת,  הפשוטהבכור יותר מזכות

  

כבסיס התחשב גם בחלק הבכורה לם שדעתו "משמע מדברי המהרשלכאורה 

  .לעיל 'אפשרות בדהיינו , תלתשלומים לאחו

  

  גובים באופן יחסי –ראוי ומוחזק . י

 שהבכור משלם גם מחלק הבכורה,  כהקדמה לביסוס שיטתו–ם "המהרש

שמשלם חלק ,  משלם שני חלקים לאחות לעומת הפשוטשהבכור, 'אפשרות בובזה מתבססת (

אלא גם נכסים , לא רק בכור ופשוט( במימד נוסףמרחיב את המקרה שבענייננו  ,)אחד

  . כדלקמן, )ראויים ומוחזקים

  

  :)י-ג"באבן העזר סימן קי ז"טהמעובד לפי ( ם את המקרה הבא" מביא המהרשותחילה

אם ובנם ,  אב:בתאונת דרכים נוראה נהרגה משפחה שלמה
אלא ,  הנהרג גם שני בניו של הבןזה היוברכב . היחיד

לסבא ולסבתא הנהרגים היתה דירה . חייהם ניצלו בנסש
ולאחר מות בנם עוברת הדירה בירושה , בבעלות משותפת

 מחלקים היאך. א: השאלות שהתעוררו הם. לנכדים שניצלו
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אך מחלקים הי. ב .את הדירה )אחד בכור והשני פשוט( בין הנכדים
  .המשכנתא על דירה זושארית את תשלום ביניהם 

  

וגם , שני שליש מהדירה הבכור מקבל הנכדש, לכאורה,  נראהבמבט ראשון

  דירהשליש הפשוט מקבל הנכדו, שני שליש מהמשכנתאמשלם בהתאמה 

  .שכנתאהמשליש מומשלם 

  

: נתאגם לגבי הירושה וגם לגבי תשלום המשכ, לוקה בכפלייםשמבט זה אלא 

אלא נכס שעבר דרך , מאחר ואין כאן ירושה ישירה מהאב: הלגבי הירוש. א

. ב. כפי שנלמד לקמן, מ"כיוון שיש בזה נפק, סדר המעבר יש לברר את –האב 

, יש הבדל גדול בדיני ירושה בין הירושה ובין פירעון החובות: לגבי המשכנתא

  .כדלקמן

  

  :ים הבאיםונבאר את חלוקת הדירה בשלב, ונפתח בירושה

אלא , הנהרגים לא מתו מיד: נתון נוסף במקרה זה  שישהבה נניח •

, הסבאקודם נפטר : סדר הפטירה היה כדלקמן .בהפרשי זמן ביניהם

  .הסבתא ולבסוף אביהםכ "אח

.  הסבא ירש אביהם את חצי הדירה של–שכאשר נפטר הסבא יוצא  •

מוחזקים נכסים הכ,  הוריש לבניו את חצי הדירה–בפטירתו של האב 

בפועל שבהם יש לנקוט עד שתגיע הדירה רבות הגם שיש עוד פעולות בירוקרטיות ( בידו

ולכן חצי הדירה שלה היא רק ,  עדיין האמא בחיים–בשלב זה . )לידיו

ולאחר . ולנכדים בשלב הבא, להגיע לבנה כירושההראוי , נכס עתידי

  .שהכנכס ראוי לירו ירשו הנכדים את חלק סבתם –פטירת האם 

במסכת ( בגמרא כנלמד, הדין הוא שבכור אינו יורש בראוי כבמוחזק •

ין א: וזה לשון ההלכה )ג-ח"בשולחן ערוך סימן רע( ובהלכה ).ב"בכורות דף נ

אלא , א לאחר מיתת אביוו לבבנכסים הראוייםם יהבכור נוטל פי שני

א ֵצבכל אשר יָמ": שנאמר,  לאביו שבאו לרשותובנכסים המוחזקים

,  מיתת אביולאחראחד ממורישי אביו שמת , כיצד. )ז"י, א"ברים כד( "לו

יורשים , והולוכן אם היתה לאביו ִמ. הבכור והפשוט יורשים כאחד

  .אותה כאחד
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שנפלה ( הנכד הבכור יורש בחצי הראשון של הדירה: ובהתאמה לענייננו •

ובחצי השני של , שני שליש לעומת שליש לנכד השני ) מאביו"מוחזק"לו כ

ובאיחוד . יורש חצי בחצי עם אחיו ) מאביו"ראוי"שנפלה לו כ( רההדי

וחצי דירה  )לנוחות החשבון(  חלקים12-אם נחלק את הדירה ל: החשבון

 3/12 מהחצי הראשון ועוד 4/12נמצא הבן הבכור מקבל ,  חלקים6היא 

הנכד הפשוט .  מהדירה7/12 מקבל הנכד הבכור וביחד, מהחצי השני

  .  מהדירה5/12מקבל 

  

חלוקת הירושה היא לפי שני  יצא ש–חלק הירושה של השאלה ולמסקנת 

  .ראוי ומוחזק. ב. בכור ופשוט. א: מדדים

  

ונבאר את אופן התשלום בשלבים , ועתה נעבור לחלק תשלום המשכנתא

  :הבאים

 הבכור – )חוב שתובעים את המוריש: דהיינו( שטר חוב שיוצא על היורשים •

 ובהלכה ).ד"במסכת בבא בתרא דף קכ( ראבגמכנלמד , משלם פי שניים

  .)י-ח"בסימן רע(

וגם זה , בחלק הבכורה ולא בחלק הפשוט,  בכורתובכור יכול לוותר על •

  .)י-ח"בסימן רע( ובהלכה ).ד"במסכת בבא בתרא דף קכ( בגמראנלמד 

מחלק הקרקע , לכל יורש יש זכות להחליט מאיזה חלק לשלם לתובע •

בחלק ( א"ברמהמובאות , כך שתי דוגמאות חשובותויש ל( או מחלק הממון שירש

למרות , יכולת הבנים לסלק את בעלי החובות מקרקעות. א )ב-ג"אבן העזר סימן קי

כדי שלא תיפגע זכותן לקבל עישור נכסים , שהבנות דורשות לסלקם במטלטלין

 למרות שהבנות דורשות, יכולת הבנים לסלק את בעלי החובות ממטלטלין. ב. מהקרקעות

 )הנוהג בינינו( שטר חצי חלק זכר כדי שלא תיפגע זכותן לקבל, לסלקם מקרקעות

  .לפי צרכיו ולפי האינטרס שלו, )מקבלות דווקא ממטלטליןש

יכול הבכור לדרוש שכאשר יש נכסים ראויים ומוחזקים  –ובאופן זהה  •

כיוון שבזה הפשוט משתתף ( מהנכסים הראויםטול בעל החוב דווקא שי –

דווקא  שיגבו שטר זה  רשאי הפשוט לדרוש–בהתאמה ו, ) בחלקאיתו חלק

  .)שבזה ישלם הבכור פי שניים ממנו( מהנכסים המוחזקים

באבן העזר סימן ( ז"מכריע הט –ומאחר שכל צד יכול למשוך לצד שלו  •

, קמא( ובנודע ביהודה )ה-ח"בחושן משפט סימן רע( פתחי תשובהויעויין עוד ב, י-ג"קי
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הבכור ישלם  דהיינו, שיחלקו לפי חשבון הירושה ))ד" לחושן משפט סימן

  .חלק הראוימה מחלק המוחזק והחצי שני שלישלפי ערך 

  

חלוקת הירושה היא  יצא ש–של השאלה " תשלום משכנתא"חלק ולמסקנת 

   .ראוי ומוחזק. ב. בכור ופשוט. א: לפי אותם שני מדדים

  

אבל תוצאה זו אינה , הירושהויש להעיר שאמנם מסקנת חלק המשכנתא זהה לחלק [

  .]ז והפתחי תשובה"הט, מכוח ההיגיון אלא רק לאחר הכרעת הנודע ביהודה

  

  גבתה מחלק הפשוט השלמה מחלק הבכור כש. יא

שמחלקים ,  לעיל'באפשרות ב מצדד – שכזכור ,)שם( ם"המהרשונחזור לדברי 

ט הבכור כבכורתו והפשו, לפי יחס התקבלות הנכסיםאת התשלום לאחות 

  .כפשטותו

  

  : הבאמקרהב ,דומהשאלה ב –באותו נושא  –דן ם "המהרש

". זוכה בדין"ואכן " חלקה"האחות תובעת בערכאות את 
למעשה האח הבכור כבר הסתלק עם חלקו ונותר רק האח 

עתה חוזר . מהפשוט" שלה" הוציאה את אחותה. הפשוט
האם יצטרך הבכור להשלים לפשוט את חלקו . האח הבכור

  ?ילם לאחותםבמה שש
  

  :ולהלן חלק מלימודו, לכאן ולכאןם מצדד "והמהרש

היה הבכור נדרש לתת מחלקו פי שניים מאשר  –לפי דברינו לעיל  •

, 'הן לפי אפשרות ב( שילם הפשוט עבורו לאחות בעל כורחוועתה , הפשוט

', וכל שכן לפי אפשרות ג, שמשלמים לאחות לפי יחס הירושה, ם"שכך מכריע המהרש

  .)והפשוט שילם עבורו, ביעה היא רק נגד הבכורשכל הת

נתפס על שכן הרי זה דומה לדין , מלשלם לאחיוהבכור פטור לכאורה  •

ולקחו עובדי , נתפס על חברואדם  אםש, )ב-ח"כבשולחן ערוך סימן קכ( חברו

  . חייב לשלםחברו אין – כוכבים ממון בגלל חברו

גויים על ראובן בגלל באו שאם  )ב"כ-ו"בסימן קכ( יש דין –מצד שני  •

 רשאי –וראובן פרע להם משל עצמו , הפיקדון של שמעון שנמצא אצלו
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כ גם כאן "וא. לגבות מהפיקדון של שמעון הנמצא אצלו )אם יש יכולת בידו(

הבכור חייב  לכאורה – האחות גבתה את חלקה גם עבור חלק הבכור –

  .להשלים לפשוט מה שלקחו מחלקו

 יכול הנפקד לגבות מהפיקדון לחן ערוךהשובמקרה של  –מצד שלישי  •

צריך הפשוט לתבוע את הבכור אבל במקרה שבענייננו , של המפקיד

  ".בידו"ואולי זה כבר לא נקרא , ד"בבי

  

שבאמת  )וקצרה היריעה מלהביאם, לאחר עוד כמה מהלכים לכאן ולכאן( ם" המהרשלומדו

ה שלקחה  אולי יהיה הבכור פטור מלהשיב לפשוט מ–אם האחות כבר גבתה 

  .ממנו

  

, שמא תלך לערכאותחוששים מאחותם שהאחים  –אבל במקרה שבענייננו 

וכיוון , ד"זה כאילו שיש דיון בבי הרי – לאחות זו כמה לתתדנים ועתה הם 

 הרי – )ם לעיל"כפי שהסיק המהרש( י דין תורה חייבים לחלוק לפי יחס הירושה"שעפ

  .זה כאילו חלקו באופן זה

  

  רה שעמד עליה גייסשייחלוקה ב. יב

  .סוגיית שיירההיא לדמות את המקרה שבענייננו ל )שם( ם"מסקנת המהרש

  

 ):ז"במסכת בבא קמא דף קט( בגמראנדונה סוגיית שיירה שעמד עליה גייס 

 ועמד עליה , שחנתה במדברהיירש: וזה לשון ההלכה, )טו-ב"בסימן ער( ובהלכה

 לפי ם לפי ממונם ואין מחשביםמחשבי, ופסקו עם הגייס ממון, רפהוגייס לט

ואם שכרו תייר לפניהם . )שהרי בשביל ממון לבד באו: )כו-ב"סימן ער( ע"ובסמ(נפשות 

  . ואל ישנו ממנהג החמרים, לפי ממון ולפי נפשותםמחשבי, להודיעם הדרך

  

 לא –פ שאילו הגייס היה נוטל ממונו של אחד מהם "שאע, ם"ומבאר המהרש

לפני שהעבירו כסף ,  מכל מקום אם נתפשרו מראש,צריכים האחרים לשלם לו

 צריך כל אחד לתת חלקו – כיוון שהיה יכול ליטול משל זה או משל זה –לגייס 

  .לפי ממון
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: דהיינו, לפי יחס הממון שקיבלויתפשרו האחים וישלמו ולכן גם בענייננו 

  .הבכור יתן שני שליש והפשוט יתן שליש

  

שהדמיון בין אחות סרבנית ובין גייס תלוי בחיובה של , ם מעיר על דברי עצמו"המהרש[

שכן דין גייס הבא על שיירה , י חתימתה על כתב וויתור"הבת לוותר על הנכסים ע

אבל אם יש צד של סיבה הלכתית שבא על השיירה . מתחיל בזה שהגייס בא שלא כדין

והחלק שבא .  אין מחלקים ביניהם אלא רק את החלק שאין לו סיבה והוא רק עלילה–

וכבר הזכרנו לעיל (  יש לחלק את התשלום בין אלו שחייבים באמת–לתבוע לפי היושר 

אוצר " בספרנו לעיין שהמעוניין להרחיב על חיובה של האחות לחתום על כתב וויתור מוזמן

 "דפי עיון"ובשיעורנו  "חתימה לשכן להיתר בניה" –ט " למסכת בבא מציעא סימן י"העיון

  .)"חתימת הבת על צו ירושהחיוב " – 525' מס

כיוון שכאן האחות הודיעה , ייננו כל זה לא שייךבמקרה שבעניש להעיר שד "אלא שלענ

, )ואינה מסתפקת בתשלום עבור חתימה על וויתור( שרוצה לקבל חלק שווה בירושה

  .]כ יש לדונה בדיני גייס"וא, ובזה לכולי עלמא הווי עלילה

  

  אח סרבןמקרה דומה ב. יג

י "ונשאל ע, ו למקרה שבענייננ עסק בנושא דומה)ד" ישן משפט סימןחו( ובאבני נזר

 בסיפור מה הדין )"קבא דקשייתא"מחבר ,  יואב יהושע ויינגרטן מקינצקירב( חלקת יואבה

  :הבא

השני , האחד בכור, היתה ירושה שנפלה לפני שלושה אחים
ודורש לקבל בשווה מכל ,  שירד מהדרך–והשלישי , פשוט

האחים מבקשים . ללא שיפרישו לבכור את חלקו, הנכסים
ובאו לדון היאך צריכה , ת רצונו כדי לא לריבלתת לאח זה א

  ?מה הדין. להיות החלוקה ביניהם
  

  : את הנקודות הבאותויש להעיר בזה

-ו"בסימן קע( להלכות שותפים שהנדון כאן שייך רצה לומרהרב השואל  •

ופרע קצת , חוב בשותפות עם עובד כוכביםים שיש להם לגבי שני, )ו"ל

 – והלה כופר, ם חייב לו כנגדוומעכב השאר מפני שאומר שאחד מה

  .ההפסד על שניהם
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האח כבר גזל את חלקו שההשוואה נכונה במקרה שוענה האבני נזר  •

וממילא יוצא ( במקרה זה נאמר שההפסד על שניהם –עוד לפני החלוקה 

  .)שמחלקים את השארית לפי חשבון יחסי

 חלקךקח , איני מפחד ממך: יכול הבן הפשוט לומר לסרבןאבל בענייננו  •

 יחלקו את הנכסים בשווה בין כל –ומונח בזה שהפשוט יודע שאם יתבע בערכאות (

 היא סיבה לתת לפשוט וטענה זו, )וממילא הוא עצמו לא יינזק כלל, האחים

  .א מהבכור את כל חלקויהסרבן יוצו, בשלב ראשון את חלקו

 תלויהו, טכנית בלבד היא שכן, פסיקה זויש לעיין ב שוכבר הערנו לעיל •

 תביעתם היא כנגד –ואילו היו שני בנים סרבנים , במקרה הפרטי הזה

  .וצריך עיון. כל האחים ולאו דווקא נגד הבכור

  

האחים יחלקו לאחות הסרבנית לפי : ם" לפי המהרשובשורה התחתונה

  .הבכור יתן שני שליש והפשוט יתן שלישבאופן ש, חשבון

  

  סיכום ומסקנות. יד

 היאך יחלקו –ן פשוט ובת שדורשת שליש מהנכסים ב, ירושת שנפלה לבן בכור

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים? לה את דרישתה

 בת אינה .ב.  בכור יורש פי שניים.א: הן הבסיס לכל הדיוןשתי הלכות  •

  .יורשת כשיש בנים

, חוק אלוקי שאינו זקוק לביאור, הוא דין התורהבת אינה יורשת  •

 בין ירושת ות לחידוד ההבדלכמה מקוראולם יעויין בפנים שהבאנו 

  .הבן לירושת הבת

מדיני  הבן נובע או לירושת ירושת הבת השוואתשועוד הראינו  •

, והתורה מכירה בהם( מדיני הגוייםאו  )והתורה אינה מכירה בהם( הצדוקים

  .)י"לפחות לפי רש

 י"עד שאינה ניתנת לשינוי אפילו לא ע )שבת אינה יורשת( חמורה הלכה זו •

  .הוראת שעה או תקנהי " ולא עיאנשה הוראת

 )"תליוהו ויהיב"אלא " תליוהו וזבין"ואינו ( אינו מחילההתשלום הניתן לאחות  •

  .גזל גמורויש בו 

לחלק לפי חשבון . ב. חצי בחצי. א: לתשלום לאחותשלוש אפשרויות  •

  .הכל מהבכור. ג. ההתקבלות
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 חלוקת תשלום לחומת העירמסוגיית ראיה לתשלום לפי חשבון  •

  .)בהשוואה לדין היזק ראיה שמחלקים בשווה(

שכן תביעת האחות היא , לבאר מדוע ישלם רק הבכורם "דרך במהרש •

שכן תביעה כזו היא רק במקרה הפרטי , ד צריך עיון"ולענ( רק כלפי חלק הבכורה

 –אם אין התאמה בין התביעה לבין סכום הבכורה , אבל המקרה הכללי, שבענייננו

  .)המערכתהתביעה היא על כל 

, שאינו מבטל את חלק הבכורה, מקור ומשל מדין טומטום שנקרע •

ויחלקו , רק נגד החלקים הפשוטיםד התביעה היא "כ גם בנדו"וא

 הרי יוצאים כנגד כל – שכשבאים בכוח ובגזל ם"ודחה המהרש. בשווה

  .)גם החלק הפשוט וגם חלק הבכורה( חלקי ההלכה

ונותרו , הסבתא והאבא, סבאשל תאונת דרכים שנהרגו המקרה נורא  •

והחידוש במקרה , ונותרה דירת ירושה ומשכנתא, יתומים בכור ופשוט

ראוי . ב. בכור ופשוט. א: בשני מדדיםזה שדנים בחלק הירושה 

  .ומוחזק

והחידוש הוא שאפשר היה ( החלוקה היא לפי מדדים אלו –וגם במשכנתא  •

  .)ומרים כךל שאין א"להתרצות לכל צד אחר שדורשים האחים וקמ

, אפשר להוציא מהבכור את מה ששילם עבורו הפשוטשאלה אם  •

ובמקרה שבענייננו מדובר על , ם שאולי יכול להיפטר"ומסיק המהרש

  .חייב ליתן את חלקופשרה ובוודאי ש

שיירה שעמד עליה ם לדמות את ענייננו לסוגיית "מסקנת המהרש •

  .שמשלמים לפי ממון, גייס

שאינו רוצה ליתן חלק , אח סרבן לגבי נזרבאבני ומקרה דומה נדון  •

כשהאח כבר נטל את ( מדיני שותפיםוהנדון הוא או , ירושה לאחיו הבכור

  .)ד נגד חלק זה"כולל ההערה לענ( או מדין הגדרת מיהו הנתבע, )חלקו

 האחים יחלקו לאחות הסרבנית –ם "ובשורה התחתונה לפי המהרש •

  .הפשוט יתן שלישכאשר הבכור יתן שני שליש ו, לפי חשבון
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