
חלוקת הירושה לבכור

בנכסי האב ולא בנכסי האם

הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב – ב'מוחזק' אבל לא ב'ראוי', כפי שיבואר להלן - אבל 

לא בירושה מנכסי האם1, כגון מי שלא היו לו בנים רק בנות, וירשה הבת את אביה, ומתה לאחר בעלה2, נוטל הבכור בירושה 

כשאר אחים. 

לסלק את הבכור מחלקו

כתיב 'לא יוכל לבכר את בן האהובה' )דברים כ"א ט"ז(, ולמדו חז"ל שהאב אינו יכול לסלק את הבכור מחלק הבכורה ולומר 

שלא יטול פי שנים או לא יירש פי שנים3, שזה מתנה על מה שכתוב בתורה4, ואף אם אמר לשון שמועיל לרבות או למעט 

את חלק הירושה של בן פשוט משאר היורשים5, אינו מועיל להשוות את הבכור עם אחיו 

הפשוטים6. אבל אם אמר כן בלשון מתנה והוא שכיב מרע או שעשה קנין מהני7. 

יש שכתב שבריצוי הבן יכול האב לסלק את הבכור8. ויש שכתבו שאם מת הבכור בחיי 

האב יכול האב לסלק את יורשיו מחלק הבכורה9, אבל יש שכתבו שזו דעת יחיד10.

וכן אם נהגו שלא לתת לבכור פי שנים אין הולכים אחר המנהג שהוא נגד דין תורה11.

חלוקה לפי מנין היורשים

אופן החלוקה היא שמחלקים את הירושה כפי מנין היורשים והבכור נמנה כשני בנים, 

סכגון אם היו חמישה יורשים מחלקים את הירושה לששה חלקים והבכור נוטל שני חל

קים12. 

שני חלקים ביחד

13, כגון בירושת קרקע נוטל הבכור שני חלקים בקרקע הסמוכים זה לזה14. ונחלקו הפוסס דהבכור נוטל את שני החלקים ביח

נוטל שני  אינו  או שבזה  הירושה15,  הנוסף טוב משאר החלקים של  נוטל שני החלקים ברצף אפילו אם החלק  קים האם 

החלקים יחד, וכן אם היה הבן הפשוט מצרן לקרקע זו16. 

בחלק הכתובה

חז"ל תיקנו למי שנשא שני נשים ומתו בחייו, שהיורשים נוטלים בתחילה מירושת אביהם את כתובת אמן ואחר כך מחלקים 

17. במה שנוסף לבני אמו לא נוטל הבכור פי שנים, רק רואים כאילו חלקו כל הנכסים בין האס םאת שאר הירושה בין היורשי

חים בשווה ולפי החישוב הזה נוטל הבכור פי שנים18.  

הניח המת אלמנה ויורשים, והאלמנה מתה לפני שנשבעה שלא קבלה כלום מכתובתה, הנכסים בחזקת היורשים והבכור 

נוטל בנכסים פי שנים19. 

חלק בכור עובר ליורשיו

חלק בכור עובר בירושה ליורשיו20, לפיכך בכור שמת בחיי אביו והניח יורשים, ואחר כך מת אבי הבכור, נוטלים יורשי הבכור 

– אפילו שהניח רק בת - את חלק הבכורה בנכסי הסבא21, בנכסים המוחזקים לסבא בעת מותו אבל לא מה שהיה לו ראוי 

לירש ממורישיו22.

5  ראה סי' רפ"א סעיף א' והלאה.
6  נתיבות רפ"א ס"ק ה' בביאור דברי השו"ע הנ"ל.

7  סי' רפ"א סעיף ו'.
8  נתיבות סי' רע"ח ס"ק ט', ובסי' רפ"א ס"ק ו' הביא סמוכים לזה מדברי המבי"ט ח"א סי' קצ"ג שהובא בש"ך שם ס"ק ה', אבל המנחת פתים תמה 

שהמבי"ט לא מיירי כלל על זה וכן העיר במשפט שלום, ועיין בערך ש"י שם.  
9  רמב"ן עה"ת דברים כ"א ט"ז, וכתב בפתחי תשובה סי' רפ"א ס"ק א' שדבריו מובאים בכמה מחברים וביניהם בשו"ת מהר"ם פאדוואה סי' מ"ד 
ושו"ת עבודת הגרשוני סי' ס"א וכן בשו"ת חתם סופר חו"מ סוף סי' ק"נ, ובקצות שם ס"ק ד' כתב דאמנם מדברי המהרי"ט חו"מ סי' ע"א  מבואר דאף בזה אינו יכול 

לסלק את חלק הבכורה אבל אילו ראה דברי הרמב"ן לא היה כותב כן.
10  בהגהות רע"א סי' רפ"א סעי' ד' כתב משו"ת בעי חיי חו"מ חלק ב' סי' ע"ט ושו"ת פני משה ח"ג סי' מ"ג דלא קיי"ל כהרמב"ן וגם הערוך השולחן 

סעיף ט' כתב שלא הזכירו זאת שאר הראשונים וגם לא הוזכר בשו"ע ולכן לא קיי"ל כן, וצ"ע.  
11  רמ"א סי' רפ"א סעיף ד' ע"פ מהרי"ק שורש ח'.

12  רע"ז סעיף א' וסמ"ע ס"ק א' ב', ע"פ ב"ב קכ"ב ב', ואינו נוטל פי שנים בנכסים, דהיינו שיקח שני שליש מהנכסים והשאר יחלקו בין היורשים.
13  רע"ז סעיף ב' וסי' קע"ד סעיף ב', ע"פ ב"ב קכ"ד א' מלימוד 'פי שנים', בפה אחד וחלק אחד.

14  ונ"פ שה"ה בשאר ירושה, הן בנכסי דלא ניידי כגון בתים או מטלטלין כגון יהלומים, הגם שלא מצאתי שיזכירו זאת.
15  ראה סמ"ע סי' קע"ד ס"ק י"א לדעת הרמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' א' שליטול ביחד לא צריך לימוד, דכופין על מידת סדום, אלא ללמד שנוטל 

אפילו בטוב משאר החלקים.
16  רמ"א סי' קע"ד סעיף ב' בשם יש אומרים, ובסמ"ע הנ"ל ביאר שזה דעת הטור שם והרא"ש ב"ב פרק א' סי' מ"ו, שסוברים שאם יש זכות ליטול 

בגורל )עיין סמ"ע שם ס"ק ד'( אין כופין על מידת סדום והלימוד הוא רק לתת ביחד אבל לא ליטול אם הסמוך הוא יותר טוב. 
17  ראה אה"ע סי' קי"א.

18  הגהות רע"א משלטי גבורים כתובות פרק ד' אות ז', וכן פסק הבית שמואל אה"ע סי' קי"א ס"ק ח', ובמשנה למלך הל' נחלות פרק ב' הל' ח' כתב 
שזה דלא כדכתב הרשב"ץ ח"א סי' ק"נ הובא בנתיבות משפט נתיב כ"ג י' שהחלק של כתובת בנין דכרין הוא נכסי האם והבכור אינו נוטל פ"ש.

19  רע"ח סעיף ב' ע"פ שו"ת הרא"ש כלל נ' סי' י"א. וראה רמ"א אה"ע סי' צ"ו סעיף א', ובית שמואל ס"ק ד' מחלוקת הפוסקים אם תפסה כנגד כתובתה 
האם הנכסים בחזקת היורשים, דהיינו אם יורשי האם אינם יורשי האב, ומזה יש לדון האם גם לא נחשב נכסי האב לתת לבכור פי שנים בנכסים אלה.

20  עיין סמ"ע רע"ז ס"ק כ"ו וב"ח שם סעי' ג' שנלמד בגזרה שוה משפט משפט מפשוט, ומקורו בירושלמי ב"ב פרק ח' הל' ג', ושכן מוכח מלשון הטור 
סעיף כ"ג. 

21  רע"ז סעיף ט"ו, ועיין טור סעיף כ"ד בדברי הרמב"ם הל' נחלות פרק ב' הל' ז' שגם אם יורשי הבכור 
הם אחים או שאר יורשים, נוטלים חלק הבכורה שלו, והב"ח שם מיישב דבריו. 

22  רע"ח סעיף ג', שאינו יורש בראוי. ופשוט שנכסים שקנה הסבא לאחר מיתת הבכור אינו ראוי.

צהלה  והעיר... 
הכל  ושמחה... 
אודות  שחו 
הגדולה  החנות 

'זול הכא' שנפתחה בפאתי העיר.

־- השמעתם מה המחירים התם? ממש כמעט בחי
נם... - דברי משולם.

משוה  פחות  על  מהמדקדקים  מיודענו,  משולם 
פרוטה חלקו... בכל שבוע ְמַקֵּבץ הוא את כל עלוני 
הפירסום )Advertising( היוצאים בשכונתו. לאחר 
יוצא  אז  או  הדק,  היטב   - היטב  הדק  הכל  שבודק 
נרחב  מסע  העיר.  ברחבי  קניות  מסע  אל  משולם 

המקיף את כל חלקי העיר וגלילותיה...

בחנות פלונית הוא יוצא כאשר בעגלתו לחם, חלב 
את  עושה  הוא  מכן  לאחר  גבינה.  מוצרי  כמה  ועוד 
שם  אלמונית,  בחנות  וירקות  פירות  לקנות  דרכו 
הוא  פלמונית  בחנות  צונחים...  הצומחים  מחירי 

קונה את הדגים וכו' וכו' על זו הדרך.

התענין   - בבשר???  בפירות,  זולים?  הם  במה   -
שאול.

- ה - כ - ל !!! ב - כ -ל !!! - הדגיש משולם.

- הכיצד יכול להיות דבר כזה? - שאל שאול - מה? 
הם אינם מרויחים?

- יתכן שהם מרויחים קצת פחות... - הציע ישראל 
זה משתלם להם. הם  דבר  - בסופו של  את שיטתו 
שלהם  הרווחים  ממילא  ב'כמות',  יותר  הרבה  ימכרו 

לא יפלו מחנויות אחרות.

ס- אולי מראש הם קונים הרבה יותר סחורה מהיצ
)manufacturers( ומקבלים מחיר זול יותר.  רנים 
הוא  המוצר  על  הריוח  בכפליים...  מרויחים  הם  כך 

סכמו בחנויות האחרות, וגם מוכרים הרבה יותר סחו
רה... - דברי יוסי.

־- אתה בטוח שהם לא מוזילים את המחירים למס
פר מוצרים ותו לא. זהו כבר מנהג ותיק של כל בעלי 

ולמכ שניים  או  אחד  מוצר  מחיר  להוזיל  ־החנויות, 
'לסחוב' את הלקוחות אלי ובכך  ־רם במחיר הפסד, 

הם... ממילא הם גם יקנו את שאר המוצרים אצלם, 
משפט  בהלכות  )עיין  היטב  מרויחים  כבר  הם  בהם 
להאב"ד הגר"ח קאהן - סימן רכ"ח סעיף י"ח במקור 

משפט סקכ"ה(...

- לא ולא! - התקומם משולם על כך שחבריו אינם 
יורדים לסוף דעתו - הכל יותר זול שם!

האם בכור יכול 
לתבוע שבחלוקת 

ה'פי שנים' יהיו 
הנכסים יחד

דיני ירושה 
  )ט'(

הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
ויגש | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ה " צ ק ן  ו י ל ג    | א    " ט י ל ש ן  ה א ק ם  י י ח ב  ר ה ת  ו א י ש נ ב    | ם    י י ח ץ  ע ה  א ר ו ה ת  י ב י  " ע ל  " ו י

מעשה שהיה פסקי דינים

]1[ רע"ח סעיף א', וסמ"ע ס"ק א' ע"פ בכורות נ"ב א' וב"ב קי"א ב' דכתיב לו משפט הבכורה, משפט הבכורה לאיש ולא לאשה, ואע"פ שהוא בכור 
לאב ואם אינו נוטל פי שנים בנכסי האם. ]2[ אבל אם מתה בחיי בעלה, בעלה יורשה )אה"ע סי' צ' סעיף א'(. ]3[ רפ"א סעיף ד' )ועיין ב"י סעיף ג'(. 
]4[ ב"ב קכ"ו ב', וראה קצות שם ס"ק ה'. ]5[ ראה סי' רפ"א סעיף א' והלאה. ]6[ נתיבות רפ"א ס"ק ה' בביאור דברי השו"ע הנ"ל. ]7[ סי' רפ"א סעיף 
ו'. ]8[ נתיבות סי' רע"ח ס"ק ט', ובסי' רפ"א ס"ק ו' הביא סמוכים לזה מדברי המבי"ט ח"א סי' קצ"ג שהובא בש"ך שם ס"ק ה', אבל המנחת פתים 
תמה שהמבי"ט לא מיירי כלל על זה וכן העיר במשפט שלום, ועיין בערך ש"י שם. ]9[ רמב"ן עה"ת דברים כ"א ט"ז, וכתב בפתחי תשובה סי' רפ"א 
ס"ק א' שדבריו מובאים בכמה מחברים וביניהם בשו"ת מהר"ם פאדוואה סי' מ"ד ושו"ת עבודת הגרשוני סי' ס"א וכן בשו"ת חתם סופר חו"מ סוף 
סי' ק"נ, ובקצות שם ס"ק ד' כתב דאמנם מדברי המהרי"ט חו"מ סי' ע"א מבואר דאף בזה אינו יכול לסלק את חלק הבכורה אבל אילו ראה דברי 
הרמב"ן לא היה כותב כן. ]10[ בהגהות רע"א סי' רפ"א סעי' ד' כתב משו"ת בעי חיי חו"מ חלק ב' סי' ע"ט ושו"ת פני משה ח"ג סי' מ"ג דלא קיי"ל 
כהרמב"ן וגם הערוך השולחן סעיף ט' כתב שלא הזכירו זאת שאר הראשונים וגם לא הוזכר בשו"ע ולכן לא קיי"ל כן, וצ"ע. ]11[ רמ"א סי' רפ"א 
12[ רע"ז סעיף א' וסמ"ע ס"ק א' ב', ע"פ ב"ב קכ"ב ב', ואינו נוטל פי שנים בנכסים, דהיינו שיקח שני שליש מהנכס ]סעיף ד' ע"פ מהרי"ק שורש ח'. 

תחרות הוגנת
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

נודע לי על מוסך )garage( של גוים שמחיריו 
לכך  שהסיבה  מספרת  השמועה  מאד.  זולים 
היא משום שהחלקים שמשתמש בהם, גנובים 

המה.

שאלה: האם עלי להימנע מלהשתמש בשירותיו מחמת כך?

ידי עוברי עבירה  תשובה: איסור חמור לקנות מן הגנב. הקונה ממנו מחזיק 
סוגורם לו לגנוב גניבות אחרות, שאם לא ימצא לקוחות לא יגנוב, ונמצא שמכ

שילו ועובר משום 'לפני עור לא תתן מכשול' )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן 
שנ"ו סעיף א' וסימן שס"ט סעיף א'(. אף שהגנב יכול להרחיק נדוד ולמכור את 
סחורתו במקום שאין מכירים אותו, מכל מקום אנו מניחים שאם במקומו לא 

ימצא מי שיקנה ממנו ימנע עצמו מגניבה.

בחז"ל מצאנו שביארו זאת במליצה ועל דרך משל, 'לאו עכברא גנב אלא חורא 
גנב' )קידושין דף נ"ו ע"ב(. פירוש: לא העכבר הוא הגנב, אלא החור שבתוכו 
העכבר מצניע את גניבתו. אלמלי היה מוצא חור להצניע, לא היה גונב )רש"י 

שם הביאו בסמ"ע סימן שס"ט סק"א(.

אף  ליהנות  לו  אסור  המוכר,  ביד  היא  שגניבה  יודע  הגנב  מן  הלוקח  כאשר 
לאחר שכבר נתיאשו הבעלים )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שס"ט סעיף 
ב'(. יש מי מהפוסקים שמגדיר את הלוקח מן הגנב כ'גנב' בעצמו. זאת מאחר 

סובקנייתו שוב אין הבעלים יכולים לבקש את הגניבה עצמה אלא רק את תמו
רתה, שהרי בקנייתו יש משום 'שינוי רשות' )נתיבות סימן ל"ד סק"ה אבל ראה 

בקצות שם(.

איסור  עור'.  ב'לפני  עובר  הוא  הרי  מגויים אחרים,  מגוי שגנב  רוכש  ואף אם 
גניבה הוא אחד משבע מצוות בני נח, והקונה ממנו מכשילו בכך )שלחן ערוך 
הרב - חושן משפט, הלכות גניבה סעיף כ"ג וראה אמרי יעקב פרק ט' סעיף 
כ"ג ובסעיף ט'. אמנם בכסף הקדשים סימן שנ"ח נטה להקל, ועיין עוד בשיטה 

מקובצת - בבא קמא, דף קי"ג ע"א ד"ה 'ולא'(.

כמו כן, אף אם אינו יודע בבירור שגניבה היא ביד במוכר, כל שמסתבר שזו 
גניבה אסור לקנות ממנו. אסור לקנות בסתם צמר או חלב מהרועה, אלא אם 
כן ידוע שהורשה מיד הבעלים למכרם )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שנ"ח 
סעיף א'(. סתם רועה - הבהמות שבידו אינם שלו, ומסתבר שגנב מיד הבעלים 
את מה שמוכר מתנובתן. אמנם, כאשר יש ביד הגנב מלבד הגניבה גם ממון 
משלו, רשאי לקנות ממנו ותולה שקונה משל הגנב ולא ממה שגנב מאחרים 
)סמ"ע שם סק"ב(. לשיטת חלק מהפוסקים אסור לקנות מגנב כאשר רוב מה 

סשבידו גנוב )ט"ז סימן שס"ט סעיף ג'(. כאשר הגנב שינה את הגניבה, אף בשי
נוי החוזר לברייתו שלשיטת חלק מהפוסקים אינו קונה, מותר לקנות מידו 
מלא  כר  מגנב  לקנות  מותר  כן  על  זו.  היא  בבירור שגניבה  יודע  אינו  כאשר 

מוכין )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שנ"ח סעיף י"ב(.

אשר על כן, כיון שלבעל המוסך בודאי יש גם חלפים )Parts( שקנה ולא הכל 
סגנוב בידו, מותר לקנות ממנו. מה גם שבודאי לא מתקבל על הדעת שכל מל

bike( משומס (אכתו נעשית רק ממה שגונב. עם זאת, אסור לקנות אופניים 
שות במחיר זול מאד, כיון שיש לחשוש שגנובות הן ואף אם נגנבו מיד גוי.

 

- זו נראית ממש 'הפקעת שערים'! אינני יודע מה הם עושים, אך בודאי ששאר החנויות מפסידות מכך!

ס- 'הפקעת שערים' למטה? אתמהה. 'הפקעת שערים' טיבה שהמוכרים מעלים את המחירים ללמע

לה, למכור ביוקר ולהפסיד את הלקוחות! לחשוש להפסד של המוכרים, מנין לך זאת?

...
נחלקו תנאים בדין 'מפקיעי שערים' לזול וזה לשון המשנה )בבא מציעא דף ס' ע"א(:

'ולא יפחות את השער ]דברי רבי יהודה[ וחכמים אומרים זכור לטוב' עד כאן דברי המשנה.

'יכול למכור בזול  ונפסקה הלכה כדברי חכמים )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן רכ"ח סעיף י"ח(: 

יותר מהשער כדי שיקנו אצלו ואין בני השוק יכולים לעכב עליו'.

בפשטות, ההיתר הוא מפני טובתן של הלקוחות, שירויחו בכך. וחכמים בדבריהם אף הפליגו ושיבחו 

את אותו הסוחר המוזיל ואמרו עליו 'זכור לטוב'!

אמנם, בגמרא )שם( הקשו מדוע התירו חכמים להוריד את השער, והדברים צריכים ביאור. הן טעמם 

של חכמים מובן ומתיישב היטב על הלב, שהלקוחות - בני העיר - יוכלו לקחת בזול?!

סובפרט יקשה מה שתירצו על כך בגמרא )ע"ב( 'משום דקא מרווח לתרעא'. ופירש רש"י 'ואוצרי הפי

רות יראו שהוזלו וימכרו בזול'.

שאחד  כשיראו  הללו,   .)manufacturers( והיצרנים   )vendors( הַסָּפִקים  היינו   - הפירות'  'אוצרי 

יקנו  והכל  זו לבעלי החנויות בזול  יש מי שמוכר סחורה  הסוחרים הוזיל את השער, יחששו שמא 

אצלו, ומתוך כך יוזילו 'אוצרי הפירות' את המחירים לכל בעלי החנויות.

ולא  בזול  יוכלו למכור  גם שאר בעלי החנויות  כי כל ההיתר הוא משום שבסופו של דבר  לנו  הרי 

להפסיד את ריווחיהם, כי מחיר הסחורה יוזל לכולם.

מכאן הסיק בשו"ת 'פנים מאירות' )חלק א' סימן ע"ח והביאו נכדו בפתחי תשובה סימן קנ"ו סק"ח( 

שכל דברי חכמים המקלסים את דברי המוזיל את השער הוא רק במקום שבעלי החנויות האחרים לא 

ינזקו מכך. כגון, תבואה ופירות שעל ידי הוזלת המחיר על ידי האחד, ֵיֵרד השער אצל כולם.

לולי כך, אף שטובת בני המדינה - הלקוחות - היא הוזלת המחירים, אך אין לנו 'לשכוח' ולזנוח את 

טובתם ופרנסתם של שאר הסוחרים )וראה ערוך השלחן - חושן משפט, סימן רכ"ח בסופו שכתב 

כדבריו וכן בערך ש"י - חושן משפט, סימן קנ"ו סעיף ה' נקט גם הוא לאיסור(.

אלא שקשה להעמיס פירוש זה בדברי המחבר שכתב בסתמא 'יכול למכור בזול יותר מהשער כדי 

שיקנו אצלו'. לדברי ה'פנים מאירות' היה על המחבר לסייג את הדין רק במקום שלא יבוא מכך נזק 

לשאר הסוחרים )הגהת חכמת שלמה על סימן רכ"ח(.

ומצאנו פוסקים שנחלקו על דברי ה'פנים מאירות'. לשיטתם מותר בכל אופן להוזיל את השער ואף 

סאם שאר החנוונים אינם יכולים להוזיל גם הם, כיון שטובת הלקוחות יש כאן )גור אריה יהודא ]תאו

מים[ - חושן משפט, סימן כ"ב, דברי חיים - חלק א', חושן משפט סימן י"ח. ועין עוד בהלכות משפט 

הנ"ל במקור משפט סק"ח וט' שביאר שדעת הסמ"ע כהמתירים(.

ומה שהקשו בגמרא 'מאי טעמא' וכנ"ל. היינו, מפני מה קילסו חכמים לאותו הסוחר ואמרו עליו 'זכור 

לטוב' )וכך מדוייק שם בפירוש רש"י(? הן בודאי כוונתו לעצמו להרויח במסחרו, ומה גם שמפסיד 

אחרים ועל מה יתברך?

ותירוץ הגמרא שברכה תבוא עליו כאשר במעשיו מרויח אף לסוחרים האחרים.

אם כן, ההיתר שנקט המחבר להלכה בסתמא, עומד בעינו אף כאשר יבוא מכך נזק לסוחרים האחרים. 

אלא שבכהאי גוונא אינו 'זכור לטוב' על כך )ועיין עוד באור שמח - מילואים על הלכות מכירה(.

ובכלל, יש שלמדו אף בדברי ה'פנים מאירות' שאוסר רק אם שאר החנוונים אינם יכולים להוזיל את 

המקח מחמת 'דינא דמלכותא', שהחוק מחייבם למכור ביוקר. כאשר אינם מוזילים משום שאין להם 

את היכולת הכלכלית לכך, אין המוזיל בכלל האיסור )דברי חיים הנ"ל(.

בפרט נראה לנקוט להיתר, כאשר המחיר הזול הוא מחמת סיבות צדדיות. כגון, שהחבילות הנמכרות 

מסויימים   )services( שירותים  מחמת  שמוזילים  או  לקוח.  לכל  מתאים  שאינו  דבר  יותר,  גדולות 

שאינם ניתנים ללקוחות, כגון משלוחים )deliveries( וכדו'.

בכהאי גוונא מניחים בעלי החנות הזולה מקום לבעלי החנויות האחרים להשתכר, מאלו הלקוחות 

סהנצרכים למשלוחים או לכמויות קטנות וכדו'. ובפרט שאף שאר החנויות יכולים לעשות בהא כמו

תם ולחסוך עלויות אלו )ועיין עוד במקור משפט הנ"ל מה שביאר בדעת הסמ"ע, ולפי זה כל שאין 

חשש שחנוונים אחרים יתמוטטו ויסגרו את חנותם ויוותר המוזיל לבדו, מותר לכתחילה ואף זכור 

לטוב על כך עיי"ש(.

סויש להדגיש, שכל ההיתר הוא רק כאשר אינו מתכוין להזיק לאחרים, אלא רק שמשתמש ביכול

תו למכור בזול מחמת עושרו וכדו' )סמיכה לחיים לר"ח פאלאג'י סימן ט"ו(. ובודאי שאסור להוזיל 

למחיר הפסד ואף אסור לסייע ולקנות ממי שמוכר במחירי הפסד )עיין בהלכות משפט הנ"ל במקור 

משפט סקכ"ג כ"ד וכ"ה שציין לדברי הפוסקים בזה(. 

חלקים 
גנובים

המשך ההערות מפסקי דינים
סים והשאר יחלקו בין היורשים. ]13[ רע"ז סעיף ב' וסי' קע"ד סעיף ב', ע"פ ב"ב קכ"ד א' 
דלא  בנכסי  הן  ירושה,  בשאר  שה"ה  ונ"פ   ]14[ אחד.  וחלק  אחד  בפה  שנים',  'פי  מלימוד 
ראה   ]15[ זאת.  שיזכירו  מצאתי  שלא  הגם  יהלומים,  כגון  מטלטלין  או  בתים  כגון  ניידי 
סמ"ע סי' קע"ד ס"ק י"א לדעת הרמב"ם הל' שכנים פרק י"ב הל' א' שליטול ביחד לא צריך 
לימוד, דכופין על מידת סדום, אלא ללמד שנוטל אפילו בטוב משאר החלקים. ]16[ רמ"א 
סי' קע"ד סעיף ב' בשם יש אומרים, ובסמ"ע הנ"ל ביאר שזה דעת הטור שם והרא"ש ב"ב 
פרק א' סי' מ"ו, שסוברים שאם יש זכות ליטול בגורל )עיין סמ"ע שם ס"ק ד'( אין כופין על 
 ]17[ יותר טוב.  והלימוד הוא רק לתת ביחד אבל לא ליטול אם הסמוך הוא  מידת סדום 
וכן פסק  ז',  ד' אות  גבורים כתובות פרק  ]18[ הגהות רע"א משלטי  סי' קי"א.  ראה אה"ע 
הבית שמואל אה"ע סי' קי"א ס"ק ח', ובמשנה למלך הל' נחלות פרק ב' הל' ח' כתב שזה 
י' שהחלק של כתובת  דלא כדכתב הרשב"ץ ח"א סי' ק"נ הובא בנתיבות משפט נתיב כ"ג 
בנין דכרין הוא נכסי האם והבכור אינו נוטל פ"ש. ]19[ רע"ח סעיף ב' ע"פ שו"ת הרא"ש 
כלל נ' סי' י"א. וראה רמ"א אה"ע סי' צ"ו סעיף א', ובית שמואל ס"ק ד' מחלוקת הפוסקים 

סאם תפסה כנגד כתובתה האם הנכסים בחזקת היורשים, דהיינו אם יורשי האם אינם יור
פי שנים בנכסים אלה.  נכסי האב לתת לבכור  גם לא נחשב  יש לדון האם  ומזה  שי האב, 
]20[ עיין סמ"ע רע"ז ס"ק כ"ו וב"ח שם סעי' ג' שנלמד בגזרה שוה משפט משפט מפשוט, 
ומקורו בירושלמי ב"ב פרק ח' הל' ג', ושכן מוכח מלשון הטור סעיף כ"ג. ]21[ רע"ז סעיף 
ז' שגם אם יורשי הבכור  ט"ו, ועיין טור סעיף כ"ד בדברי הרמב"ם הל' נחלות פרק ב' הל' 
הם אחים או שאר יורשים, נוטלים חלק הבכורה שלו, והב"ח שם מיישב דבריו. ]22[ רע"ח 
ג', שאינו יורש בראוי. ופשוט שנכסים שקנה הסבא לאחר מיתת הבכור אינו ראוי. סעיף 


