
ירושת בכור במוחזק וראוי
הבכור נוטל במוחזק ולא בראוי

נאמר בבכור 'בכל אשר ימצא לו' )דברים כ"א י"ז(, מלמד שאין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק1. 

מוחזק וראוי בירושת המוריש
ונכסים שבאו ליד האב המוריש בחייו והיה מוחזק בהם, נוטל הבכור פי שנים, אבל אם הנכ

סים לא היו בידו לפני שמת, ורק לאחר מותו מת מורישו ונפלו לפני יורשיו, לא נוטל הבכור פי שנים2. 

לפי זה, יעקב שמת לפני יצחק, ונפלה ירושת יצחק לפני יורשי יעקב, נוטל ראובן )בכור יעקב( בירושת יצחק בשווה עם אחיו, 
שהרי לא באה הירושה ליד יעקב3. 

'כרעיה דאבוה' נוטלים פי שנים בירושת יצחק4, נוטל ראובן בכור יעקב  ואף אם יעקב היה בכור ליצחק, שיורשי יעקב שהם 
בשווה עם אחיו5.

גוסס
נכסים שנפלו לפני המוריש כשהוא גוסס, נחלקו הפוסקים האם דנים את הנכסים כמוחזק 
ונוטל פי שנים, שהרי גוסס הוא חי לכל דבר6, או הואיל ואינו בר הקנאה, אינו זוכה בנכסים 

ודינם 'כ'ראוי' ליטול כפשוט7.

גביית חוב מחלק הבכור בתפוסת הבית
זכות הבכור לחלקו בירושה הוא אף לפני החלוקה )תפוסת הבית( למכור את חלק הבכורה 
8. לפי זה דנו הפוסקים בבעל חוב שבא לגבות חובו מהירושה לפני החלוקה, והיו בירוו ושל

'ראוי', ומבקש הבכור שיגבו את החוב מהראוי כדי שלא יפסיד  וגם  'מוחזק'  שה נכסים גם 
פי  לגבות  הבכור  ויפסיד  בלבד  המוחזק  מחלק  לשלם  רוצים  היורשים  ואילו  בכורתו,  חלק 

שנים.

רוב הפוסקים כתבו שהדין עם הבכור שכאמור כבר זכה בחלקו עם מות המוריש, וישלמו 
את החוב לפי הערך9, ויש שהוסיפו עוד שבשעה שמת חל הפירעון רק על הראוי שהוא הזיבורית בנכסי הירושה10, ויש שכתב 

שהדין עם היורשים ליטול רק מהמוחזק11.

מוחזק וראוי בשבח הנכסים
חז"ל למדו מביאור פסוקים12, שגם שבח שהשביחו הנכסים לאחר מיתה הם ראוי, והבכור נוטל בשבח כפשוט13. אבל חילקו בין 

שני סוגי שבח: 

שבח שהשביחו הנכסים מחמת עצמם, ולא נשתנה שמם אינו נחשב ראוי ונוטל פי שנים, כגון קרקע שנשבח מעצמו בלי יגיעה 
ועמל או אילן קטן שמעצמו גדל ועבה. 

שבח בנכסים שלא השתנו מחמת עצמם והשביחו מחמת היציאה והיגיעה, כגון קרקע שעבדו בו, או אף אם השתנה מחמת עצמו 
אבל נשתנה שמו כגון לשחת שנעשה שבלים, בכל אלה נוטל הבכור כפשוט14. 

שבח מחמת יוקר 
ריווח הבא מחמת יוקר, כגון בית שאחר מיתת אביהם עלה בערכו מעצמו מחמת תנאי השוק, מבלי שהשקיעו בבית לייפותו או 
טורח אחר בדרכי המסחר להעלות את ערך הנכס, דעת כמה פוסקים שדינו כשבח שבא מחמת עצמו ולא השתנה, והבכור נוטל 
פי שנים15, אבל אף לסוברים כן נחלקו הפוסקים אם טרחו בדרכי המסחר להעלות את ערך הירושה, כגון שקנו סחורה בזול ומכרו 
ביוקר, האם דינו כשבח הבא ממילא והבכור נוטל פי שנים16, ויש שחולק על כל זה וסובר שאפילו התייקרו הנכסים מעצמם בלי 

טורח נחשב ראוי, ודומה לדבר שלא בא לעולם שהבכור אינו נוטל פי שנים17. 

הבכור משלם דמים בעד הראוי
שבח שגדל עם הקרקע, אבל מפני הטורח של היתומים או שנשתנה שמו נחשב ראוי, נוטל הבכור את הנכסים עם השבח, ומשלם 

ליורשים את שווי של חלק הבכורה18.

וכן נראה שכן הדין לסוברים בשבח  שנעשה ידי הטורח של היתומים שעם הטורח עלה הערך ונחשב ראוי, נוטל הבכור פי שנים 
בגוף הנכס ומשלם ליורשים את שווי של חלק הבכורה.

1   בכורות נ"ב א', ב"ב קכ"ה ב'.
2  רע"ח סעיף ג'.

3  שם, וסמ"ע ס"ק ב'.
4  רע"ז סעיף ט"ו, וסמ"ע רע"ח ס"ק ב', וכתבו הראשונים )ראה נמוקי יוסף ב"ב קט"ז ב'( שמה שלא בא ליד יעקב לא נחשב ראוי, שראוי תלוי במוריש 

)יצחק( ולא ביורש. 
5  ראה נמוקי יוסף לדף קט"ז ב' מר"י מיגש, ושכן הסכמת האחרונים )ראה רשב"א, ריטב"א ורמב"ן שם(, ודלא כבה"ג הל' נחלות סי' מ"ח שכתב 

דבאופן זה שראובן הוא בכור נוטל פי שנים גם בנכסי יצחק ולא נחשב ראוי, וע"ע רשב"ם קט"ז ב' ד"ה ושהיה, שמשמע כדברי בה"ג, ורש"ש שם נדחק בזה.
6  טור סי' רע"ז סעיף ט"ז וסמ"ע שם ס"ק כ"ד.

7  ב"י סי' רע"ז סעיף ט"ז מנמוקי יוסף ב"ב דף נ"ו מדפי הרי"ף, וצויין בהגהות רע"א )הוצאת מורשה להנחיל( ריש סי' רע"ח, ועיין כנה"ג שם הגב"י 
אות ד', וסמ"ע  שם ס"ק כ"ד. 

8  רע"ח סעיף ח' ובסמ"ע ס"ק כ"ד, ויבואר עוד בפרטות בע"ה.
9  טו"ז אה"ע קי"ג ס"ק י', נודע ביהודה קמא חו"מ ל"ד ומה"ת חו"מ נ"ג, שואל ומשיב מהדורא ה' סי' ע"ג.

10  וזה ק"ו מסי' ק"ח סעיף י"ח שאפילו התנה הבע"ח עם המלוה לגבות מעידית אינו גובה מהיורשים אלא מזיבורית, כ"כ ראיה זו בשו"ת פרח שושן 
ג' סי' א' שכתב ממהרש"ך ח"א סי' כ"ב, שצריך להשתדל בכל הכוח לייפות כח הבכור, ומזה מסייע בשו"ת גבעת שאול סי' ק', את פסקו לגבות רק  חו"מ כלל 

מהראוי, עיי"ש,  והובאו דבריהם בדברי גאונים כלל י"ב סעיף ד'.
11  שו"ת פני יהושע ח"א חו"מ סי' א' הובא בנוב"י הנ"ל שחולק עליו וכן החתם סופר חו"מ סי' קמ"ט, והובאו דבריהם בפתחי תשובה סי' רע"ח ס"ק 

ה'.
12  ראה ב"ב קכ"ד א', מחלוקת רבי ורבנן בביאור הפסוקים 'לתת לו פי שנים', ו'בכל אשר ימצא לו'.

13  רוב הראשונים פסקו כרבנן שהבכור אינו נוטל בשבח מלבד האופנים דלהלן, ודלא כר"ח )או ר"ת(, הובא בטור סי' רע"ח סעיף ד' שפוסק כרבי 
שנוטל בשבח, ועיין בסוגיא ביאורי הראשונים בדעת רבנן.

14  ב"ב שם, רע"ח סעיף ו'.
15  ש"ך סי' קט"ו סוף ס"ק ל"ב )וע"ע ס"ק ה' דנתייקר דינו כשבחא דממילא(, ועיין פתחי תשובה אה"ע סי' ק' ס"ק ה' מבית מאיר שם שהסכים לש"ך 

הנ"ל ע"פ בכורות נ"ב ב'. 
16  ראה מנחת פתים רע"ח סעיף ח' שדעת ההפלאה בקו"א סי' צ"ה ס"ק י' שזה כשבח הבא ממילא והבכור נוטל פי שנים אבל הבית מאיר שם כתב 

שזה כשבח הבא ע"י טירחא שדינו כראוי.
17  חלקת מחוקק אה"ע ס' ק' ס"ק י"ב , ובפתחי תשובה שם ציין לשו"ת נודע ביהודה מה"ק חו"מ סי' ט' בסוף, שכתב שזה מחלוקת, ודעת הרמ"א סי' 
קט"ו סעיף ג' שאם התייקר מקרי שבח שאלמנה אינה גובה, וכדעת החלקת מחוקק הנ"ל, וע"כ דזה כמו דבשלב"ל דבעינן דאקני, ועיין בהפלאה סי' ק' קונט"א 

ס"ק ז', שהח"מ מחלק דרק בבכור שיש לו קודם חלוקה נחשב מוחזק אבל בכתובה דמכאן ולהבא גובה אינה נוטלת מהשבח.  
18  רע"ח שם, וסמ"ע ס"ק י'.

בוקר  שעת 
מוקדמת. 

עלה  ראובן 
הטבילה  מבית 

מתב הלחות  כשפיאותיו  ונסתפג,  שטבל  ולאחר 
דרות לכל עבר. בידו האחת הוא אחז כוס קפה ובידו 
האחרת - כ'הכנה' לתפילה - הוא אחז בידיו גם את 

העלון הנודע 'קול הקהל'... 

בתים  בעלי  כמנהג  ביומו,  יום  מידי  מנהגו  הוא  כך 
חשובים דפה, אשר אינם מתחילים בתפילתם לפני 
שידעו מי בא בברית האירוסין ומי ל"ע יושב 'שבעה' 

על יקיריו...

הוא התיישב במקומו והחל לעלעל בין דפי העלון. 
וכאשר כילה לעיין בחלקו הראשון, הוא עבר לעמו

.classifieds - דים שבסופו, במדור ה

יואל  בנו  יעמוד  ה',  בעזרת  חודשים,  מספר  בעוד 
מתחת לחופה, והוא החל כבר לחפש בעבורו דירה 

לשכירות.

אחת המודעות צדה את עינו. הוא ראה את כתובת 
יש  שטעות  חשב  הוא  בתחילה  בה...  מופיעה  ביתו 
כאן, אך מספר הטלפון שהוצג בה, לא הותיר מקום 

לספיקות. 

את  ששוכר  מי  שמעון,  של  הטלפון  מספר  היה  זה 
והבייעסמענ"ט שבביתו. לאחרונה הלה מרבה להת
וקשר ולהתלונן על דא ועל הא, ומספרו נחרט בזכ

רונו של ראובן.

לאחרונה  עתה  שזה  צעיר  אברך  מיודענו,  שמעון 
נעשה לאבא.

- כנראה שהדירה קטנה מידי בעבורו, משפחה בת 
שלוש נפשות. אך מה קורה כאן? מדוע אינו מדבר 

עימי על כך? אולי אקח זאת לבינתיים בשביל בני?

מיד לאחר התפילה, הוא התקשר אל שמעון.

דעתך  מה  'שוכר'.  בעבורי  מחפש  שאתה  ראיתי   -
'להשכיר' את הדירה אלי? אני חושב אולי ְלַׁשֵּכן בה 

את בני שמתחתן בקרוב.

- אחשוב על כך - ענה שמעון ברוגע.

ראובן חשב ששמעון חומד לו לצון. הוא ניסה לגשת 
את  לעזוב  חושב  אתה  מתי   - ענין  של  לגופו  מיד 

הדירה? עוד לפני חתונתו של בני?

- כנראה.

- טוב מאד. אודיע למחותן שמצאתי דירה.

מלווה שבא 
לגבות חובו 

מתפוסת הבית, 
האם הבכור יכול 
לטעון שיגבה רק 

מה'ראוי'

דיני ירושה 
  )י'(

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
ויחי| תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ו " 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[ בכורות נ"ב א', ב"ב קכ"ה ב'. ]2[ רע"ח סעיף ג'. ]3[ שם, וסמ"ע ס"ק ב'. ]4[ רע"ז סעיף ט"ו, וסמ"ע רע"ח ס"ק ב', וכתבו הראשונים )ראה נמוקי יוסף ב"ב קט"ז ב'( 

שמה שלא בא ליד יעקב לא נחשב ראוי, שראוי תלוי במוריש )יצחק( ולא ביורש. ]5[ ראה נמוקי יוסף לדף קט"ז ב' מר"י מיגש, ושכן הסכמת האחרונים )ראה רשב"א, 

למי החותמת?
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

הדרים  ונכד  סב   - הצדדים  שני 
את  בפנינו  הציגו   - הבנין  באותו 
השאלה כדלהלן. לאחר שנים, נודע 
שנתקבלו  החשבונות  כי  לשניים 
מחברת הגא"ז נתחלפו בין השניים. קרי, הסב קיבל את חשבונותו של הנכד 
השנים  במשך  ששילם  ומצא  חישב  הנכד  הסב.  של  חשבונותיו  את  והנכד 
אלפי דולרים יותר ממה שנשתמש. עתה הוא תובע את סבו שישלם לו סך 

זה וזה האחרון טוען לפטור את עצמו.

שאלה: מי מהם צודק? 

תשובה: לכאורה בהשקפה ראשונית נראה שצדקה טענת הסב. הלכה היא 
כי ראובן הפורע את חובו של שמעון, שמעון פטור מלשלם לו )שלחן ערוך 
- חושן משפט, סימן קכ"ח סעיף א' ובש"ך שם סק"ה(. ומצאנו מספר טעמים 

להלכה זו.

יש שביארו בטעם הדבר, כי אנו אומדין בדעת מי ששילם שנתכוין למצוה, 
ונתן את המעות לשם מתנה. על כן, אף אם בא לאחר זמן לתובען, שוב אינו 

יכול לחזור בו )רש"י בבא קמא דף נ"ח ע"א ד"ה 'אימא' וש"ך שם סק"ח(.

הייתי מפייס את הנושה,  ביארו בטעם הדבר שיכול החייב לטעון:  אחרים 
ווהיה מוחל לי על החוב. ואף אם אדם תקיף הוא, שמא הייתי מוצא לי או

הבים שיפרעו בעבורי. נמצא שהפורע את החוב, לא הועיל לו בכך  )שלחן 
ערוך - חושן משפט, סימן קכ"ח סעיף א'(.

ושלישית אדבר בו, כיון שלא בא מיד ראובן ליד שמעון ממון בעין, ואף נכסיו 
לא נשתבחו מחמת הפירעון, הרי שאינו אלא 'מבריח ארי מנכסיו' ותו לא, 
שמנעו מהפסד )תוספות בבא קמא דף נ"ח ע"א ד"ה 'אי נמי'. וראה עוד שם 
בשלחן ערוך סעיף ב' אודות הפטור של שמעון לשלם לראובן שנתפס על 

חובו של שמעון(.

וכאשר אנו באים לדון מכל הנ"ל לנידון דידן, עולה כדלהלן. לפי הטעם הרא
ושון, חייב הסב לפרוע את ההפרש לנכדו. הנכד מעולם לא נתכוין כאן למ

צוה, שלא ידע בכלל שמשלם את חשבונו של הסב. אמנם, לפי הטעם השני 
- אף שקשה לומר שהסבא היה מפייס את חברת הגא"ז ואלו היו מוחלים על 
חובו - מכל מקום יכול לטעון שהיה מוצא אוהבים שהיו משלמים במקומו. 

ווגם הטעם השלישי לכאורה שייך הכא, שהסב לא קיבל מנכדו הנאה חומ
רית וממשית, רק שפרע את חובו.

 - אותי  הפוטרות  כהשיטות  לי'  'קים  לטעון  יכול  כשהסב  אף  להדגיש,  יש 
מכל מקום ראוי שישלם לנכד את החוב. ואף בבית הדין - אם יבוא מקרה 
זה לפניהם - יפשרו ביניהם ויחייבו את הסבא לפחות בחלק ממה שהנכד 

שילם בעבורו.

אמנם, במאמר הבא יתבאר אי"ה שחיובו של הסבא לשלם את כל החוב לנכד 
- הוא מדינא. 

- אל תמהר. עדיין לא החלטתי אם אשכיר לך את הדירה. לאחרונה גמלת עמי הרבה עוגמת נפש... 

ראובן לא ידע את נפשו - מה נראה לך? שאתה בעל הבית על הדירה? אתה תחליט למי להשכיר? 

מי ָׂשְמָך לאיש...?

- שאלתי בבית ההוראה לפני כן. ההלכה היא שאם אביא שוכר כמוני, זאת אומרת זוג צעיר שמספר 

נפשותיו כמשפחתי שלי, אני רשאי להשכיר להם את הדירה )שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שט"ז 

סעיף א'(.

אם היית חותם עמי 'חוזה' ואוסר עלי להשכיר לאחרים, הרי שהדבר היה נאסר עלי. אך הלא לא חתמנו 

מעולם חוזה בינינו... זו הסיבה שאתה מרשה לעצמך להשתמט מהרבה חובות בתור 'משכיר'...

...
- יצחק - פנה אליו אברהם - מה נשמע? הכל בסדר אצלכם?

ה'דאגה' שתקפה את אברהם אודות  והחל לתהות בליבו מה פשר  יצחק  - ענה  יום  יום  ה'  ברוך   -

שלומו.

...)investigation( 'ומה מצב הפרנסה? - המשיך אברהם ב'חקירה -

- תגיד לי, אברהם... להיכן אתה חותר?

אברהם ניסה להתחמק, אך יצחק לא הניחו. לבסוף הוא נאלץ לגלות ליצחק את פשר הדבר.

- אתה זוכר שלוית לפני מספר חודשים $50,000 מיעקב?

- כן. עדיין לא הגיע זמן הפירעון. 

- אז זהו. יעקב צריך כעת בדחיפות מזומנים. הוא רוצה 'למכור' לי את החוב בשביל $45,000. אני רוצה 

להיות 'בטוח' שהכל בסדר אצלך לפני שאקנה אותו.

- אתאמץ  יצחק  - התרעם  זה?  רוצה לקנות את החוב במחיר  אני  יעקב לא שואל אם  וכי למה   -

להשיג כסף כדי להרויח את חמשת אלפי הדולר הללו...

- אני ויעקב עובדים יחד כבר שנים רבות. הוא כנראה מעדיף למכור לי את החוב, כדי שבעתיד אעשה 

אני עמו עיסקאות מעין אלו...

...
כתב המחבר )שם(: 

'המשכיר בית לחבירו לזמן קצוב ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר, משכיר עד סוף זמנו. והוא שלא 

יהיו מנין בני בית האחר יותר מבני ביתו. 

ואם אמר לו המשכיר למה תטרח ותשכיר ביתי לאחרים? אם לא תרצה לעמוד בו, צא והניחהו ואני 

פוטר אותך משכירותו, שומעין לו'.

טעם הדבר משום 'אל תמנע טוב מבעליו' )סמ"ע שם סק"ב(. המשכיר, שהוא בעל הבית, רוצה זאת 

לעצמו ואי אפשר למנעו מכך.

למעשה:

במעשה הראשון, שמעון אינו יכול להשכיר את הבייעסמענ"ט לאחרים, אם ראובן מבקש זאת לעצמו.

ומכאן נבוא לדון לגבי המעשה השני. האם הוא הדין גם לגבי יעקב שבא למכור את החוב של יצחק 

לאברהם. האם חייב למכרו ליצחק הלוה אם חפץ בכך יצחק.

מהלכה זו - לגבי שוכר ומשכיר - למד המבי"ט בתשובותיו )חלק א' סימן שכ"ה( שהוא הדין במלוה 

הרוצה למכור את החוב של הלוה לאחרים בזול, שאם הלוה עצמו רוצה 'לקנות' את החוב במחיר 

הזול - חייב המלוה למכרו לו עצמו.

אמנם הש"ך )סימן ס"ו סקע"ג( נחלק על המבי"ט וסובר שהמלוה רשאי למכור את החוב לאחר ולא 

ללוה דווקא ומכמה טעמים.

ראשית, דווקא כאשר משכיר - שהוא בעליו של הבית - מבקש זאת לעצמו, שייך לומר הטעם 'אל 

תמנע טוב מבעליו'. שהבית - שלו הוא.

אך במכירת חוב, החוב אינו שייך ללוה כלל וכלל. החוב שייך למלוה, והוא רשאי לעשות בו כטוב 

בעיניו )אמנם, עיין בהגהת החכמת שלמה על מקומו שנחלק עליו בזה(.

שיש  כגון,  ללוה עצמו.  ולא  לאחרים  דוקא  החוב  שטר  את  בכך שמוכר  מרויח  והמלוה  שיש  ועוד, 

למלוה עסקים עם הקונה, ורוצה ללהתעסק דוקא עמו כדי לשמור ביניהם על הקשר העיסקי. ובכלל, 

רשאי המלוה להרוויח ולהנות דוקא את מי שרואה הוא לנכון )ש"ך סימן קע"ה סקנ"ה(.

והכריעו הפוסקים כדברי הש"ך )עיין פתחי תשובה סימן ס"ו סקט"ו(.

למעשה:

יעקב רשאי למכור את החוב לאברהם ואף אם יצחק מבקש בעצמו לקנותו.

חטעות 
בחשבון - א'

המשך ההערות מפסקי דינים
פי  נוטל  בכור  הוא  שראובן  זה  דבאופן  שכתב  מ"ח  סי'  נחלות  הל'  כבה"ג  ודלא  שם(,  ורמב"ן  ריטב"א 
שנים גם בנכסי יצחק ולא נחשב ראוי, וע"ע רשב"ם קט"ז ב' ד"ה ושהיה, שמשמע כדברי בה"ג, ורש"ש 
מנמוו ט"ז  סעיף  רע"ז  סי'  ב"י   ]7[ כ"ד.  ס"ק  שם  וסמ"ע  ט"ז  סעיף  רע"ז  סי'  טור   ]6 בזה.  נדחק  ]שם 

ועיין  רע"ח,  סי'  ריש  להנחיל(  מורשה  )הוצאת  רע"א  בהגהות  וצויין  הרי"ף,  מדפי  נ"ו  דף  ב"ב  יוסף  קי 
כנה"ג שם הגב"י אות ד', וסמ"ע שם ס"ק כ"ד. ]8[ רע"ח סעיף ח' ובסמ"ע ס"ק כ"ד, ויבואר עוד בפרטות 
בע"ה. ]9[ טו"ז אה"ע קי"ג ס"ק י', נודע ביהודה קמא חו"מ ל"ד ומה"ת חו"מ נ"ג, שואל ומשיב מהדורא 
אינו  מעידית  לגבות  המלוה  עם  הבע"ח  התנה  שאפילו  י"ח  סעיף  ק"ח  מסי'  ק"ו  וזה   ]10[ ע"ג.  סי'  ה' 
ג' סי' א' שכתב ממהרש"ך  זו בשו"ת פרח שושן חו"מ כלל  גובה מהיורשים אלא מזיבורית, כ"כ ראיה 
ק',  סי'  שאול  גבעת  בשו"ת  מסייע  ומזה  הבכור,  כח  לייפות  הכוח  בכל  להשתדל  שצריך  כ"ב,  סי'  ח"א 
]11[ שו"ת פני  ד'.  י"ב סעיף  את פסקו לגבות רק מהראוי, עיי"ש, והובאו דבריהם בדברי גאונים כלל 

ויהושע ח"א חו"מ סי' א' הובא בנוב"י הנ"ל שחולק עליו וכן החתם סופר חו"מ סי' קמ"ט, והובאו דב
ריהם בפתחי תשובה סי' רע"ח ס"ק ה'. ]12[ ראה ב"ב קכ"ד א', מחלוקת רבי ורבנן בביאור הפסוקים 
נוטל בשבח  ]13[ רוב הראשונים פסקו כרבנן שהבכור אינו  לו'.  ו'בכל אשר ימצא  'לתת לו פי שנים', 
מלבד האופנים דלהלן, ודלא כר"ח )או ר"ת(, הובא בטור סי' רע"ח סעיף ד' שפוסק כרבי שנוטל בשבח, 
ועיין בסוגיא ביאורי הראשונים בדעת רבנן. ]14[ ב"ב שם, רע"ח סעיף ו'. ]15[ ש"ך סי' קט"ו סוף ס"ק 
ל"ב )וע"ע ס"ק ה' דנתייקר דינו כשבחא דממילא(, ועיין פתחי תשובה אה"ע סי' ק' ס"ק ה' מבית מאיר 
ח' שדעת ההפלאה  ]16[ ראה מנחת פתים רע"ח סעיף  ב'.  נ"ב  שם שהסכים לש"ך הנ"ל ע"פ בכורות 
י' שזה כשבח הבא ממילא והבכור נוטל פי שנים אבל הבית מאיר שם כתב שזה  בקו"א סי' צ"ה ס"ק 
ובפתחי תשובה שם   , י"ב  ק' ס"ק  ס'  ]17[ חלקת מחוקק אה"ע  ע"י טירחא שדינו כראוי.  כשבח הבא 
ציין לשו"ת נודע ביהודה מה"ק חו"מ סי' ט' בסוף, שכתב שזה מחלוקת, ודעת הרמ"א סי' קט"ו סעיף ג' 
שאם התייקר מקרי שבח שאלמנה אינה גובה, וכדעת החלקת מחוקק הנ"ל, וע"כ דזה כמו דבשלב"ל 
דבעינן דאקני, ועיין בהפלאה סי' ק' קונט"א ס"ק ז', שהח"מ מחלק דרק בבכור שיש לו קודם חלוקה 
י'. נחשב מוחזק אבל בכתובה דמכאן ולהבא גובה אינה נוטלת מהשבח. ]18[ רע"ח שם, וסמ"ע ס"ק 


