
 

 

 בס"ד

 

 מקורות לירושת הבעל

 )עיין רש"י ותוס' ריש הפרק( מציאת האשהפרק אינו נמצא במשנה בכתובות ב

 .:פ"ג דף כתובותבבלי 

 יש נוחליןפרק בבא בתרא 

 מקור לדיני קדימה על יורשים אחריםלכאורה יש לעיין שלא מצינו 

 

  ב עמוד מב דף קמא בבא מסכת א"הרשב חידושי

 ליה סבירא ע"דר משמע מהא אדרבה, בהא טובא לי תמיהא. בעל לה ירית לא ע"ר וסבר

 בנזקיה הבעל ירושת למעוטי קרא אצטריך אמאי לא דאי תורה דבר אשתו את יורש דבעל

 בריש ביבמות' וכדאמרי הוא כספו דקנין כיון תימא וכי, תיתי דמנא ידענא ואנא מיניה לישתוק

 שנזקיה הכתוב כאן שלמד אלא יורשה הוא דאף אמינא הוה ממילא גדול לכהן אלמנה פרק

 לאשמועינן קרא איצטריך דאדרבה היא לא, אשתו את יורש הבעל דאין ולאשמועינן ליורשיה

 יש בפרק כדאיתא דרבנן הבעל ירושת ל"דס נמי ואיכא אותה וירש מדכתיב יורשה דבעל

 ליה דניחא אלא נ"דאה ל"וי, לה ילפינן ע"דר דנזקין מהא ולא'( א ד"פ) הכותב ובפרק נוחלין

 אלא משתלם שאינו כופר דאורייתא הבעל ירושת ד"למ דאפילו דכופר דינא האי לאשמועינן

 .ל"נ כן, כבמוחזק בראוי נוטל הבעל ואין ראוי ל"דהו לבעל אינו מיתה לאחר

 

  ב עמוד מב דף קמא בבא מסכת מקובצת שיטה

 דאשה לומר אשה או איש דוהמית קרא האי מדאיצטריך קשה. ליורשיה נזקיה אשה אף

 דוירש קרא צריך מה כן ואם אשתו את יורש דהבעל מינה שמע לבעלה ולא ליורשיה נזקיה

 דאין אמינא הוה ליורשיה נזקיה דאשה קרא מהאי דאי אותה וירש דאיצטריך ל"וי'. וכו אותה

 מבית לה שבאה ירושה אבל גופה חבלת ידי על שבאין נזקין כגון אלא אשתו את יורש הבעל

 דשגוב קרא מדאיצטריך להקשות אין אבל. אותה וירש איצטריך לכך יורש הבעל אין אביה

 ואם אשתו את יורש שהבעל מינה שמע בראוי נוטל הבעל אין נוחלין יש בפרק מיניה דדרשינן

 קרא על הימים דדברי מקרא מדאיצטריך לעשות דאין משום אותה דוירש קרא צריך מה כן

 .גליון. תורה דדברי

 



 

 

 

  ח פרק בתרא בבא מסכת ירושלמי תלמוד

 בראוי הבעל יירש מעתה תורה דבר יורשת אשה שאין את אומר אם המנונא רב התיב

  .כבמוחזק בראוי נוטל הבעל אין רבי שנה כך יוסי רבי אמר כבמוחזק

 ועוד עיין שם

  ח הלכה א פרק נחלות הלכות משנה מגיד

 בגמרא מחלוקת הוא ס"מד הבעל שירושת רבינו ש"מ'. וכו אשתו נכסי כל את יורש והבעל

 לפי כן רבינו ופסק דרבנן הבעל ירושת סבר דרב:( ג"פ דף) בכתובות הכותב פרק ומפורש

 לאדם לו הבאה נחלה הבעל ירושת גבי מקומות בהרבה שאמרו שמה סבור שהוא שאפשר

 וכן סופרים מדברי הבעל שירושת מפני שהוא יירשנה שלא עליה מתנה אדם אחר ממקום

 ואינה מעשיו ידי על לו שבאה מפני שהוא יש אחר פירוש מ"ומ ל"ז המפרשים מקצת פירשו

 כן ואם אישות מהלכות ג"פכ הנראה לפי עצמו רבינו הסכים הפירוש ולזה משפחה כירושת

 מן שהיא בהשגות ל"ז א"הר ודעת מדבריהם או התורה מן היא אם מכאן ראיה לנו תהיה לא

 משמע:( ט"קנ דף) שמת מי דבסוף ובאמת'. וכו מודה איני אברהם אמר שם כ"וכ התורה

 התורה מן שהיא אלמא לבעל האשה מהסבת בקבר שאינה ילפינן לבן האם נחלת דהסבת

 :לזה ראיות והביא ל"ז א"הרשב דעת וזה

 

  ח הלכה א פרק נחלות הלכות משנה כסף

 מדבריהן שהיא רבינו שסובר המגיד הרב כתב. ס"מד אשתו נכסי כל את יורש והבעל[ ח]

 אזיל לטעמיה ס"מד שהיא ש"ומ מדאורייתא שהיא רבינו שסובר לומר אפשר היה וכבר

 רבינו מדברי בהדיא משמע ו"שבפ אלא ס"ד נקרא בתורה מפורש שאינו דבר שכל שסובר

 לדבריהם חיזוק עשו מדבריהם שהיא פי על אף הבעל ירושת שכתב מדבריהם שהיא שסובר

 :תורה כשל

 

  ט הלכה א פרק נחלות הלכות משנה לחם

 הפקח אבל ל"ז רבינו כתב אישות מהלכות ב"כ דבפרק קשה. נתפקחה' אפי חרשת כשהיא

 שאין שאמרו ממה ל"ז רבינו למד זה ל"ז ה"ה שם וכתב יירשנה לא מתה אם חרשת שנשא

 רבינו ש"מ עם והשתא יורשה אינו כך ממנו כתובה לה שאין וכשם א"י פרק כנזכר כתובה לה

  כתובה לה יש ודאי והא יורשה אינו נתפקחה' דאפי כאן כתב דהא זה לטעם אפשר אי כאן ל"ז



 

 

 

 על ואף מאה כתובה ותנאי כתובה לה יש ונתפקחה החרשת כנס ואם שם ל"ז רבינו ש"וכמ

 באינו איירי דהכא לומר דוחק לקיימה דרוצה ל"ז רבינו דברי דפירוש שם ל"ז ה"ה דכתב גב

 :ע"וצ הכא קאמר דסתמא לקיימה רוצה

 

 

לפי הרמב"ם אין הבעל יורש משום שגילתה שומברחת דברי הר"ן ל"ז: נכסים שאינם ידועים 

 .דעתה

 בר"ן לז. היה נראה שדין נכסים שאינם ידועים אין הבעל יורש כלל, אלא שלא מצינו וצ"ב

וטעם  תוס' בבא בתרא קי"ג. ד"ה מתה. לפי זה טעם שאין יורש בראוי. )תוס' קי"ד: ד"ה מה(

 ההבדל בדין מלוה בין הבעל לבכור

      תוס' בבא בתרא קנ"ח. ד"ה בית הלל

 אגרות משה אבן העזר סימן ק"ד שצריך לכוין לקנותם שהקנו לו זכות בנכסי אשתו.שו"ת 

 אולי .ראב"ד פכ"ב מאישות על חרש שנשא פיקחת שנחלקו אם מקנה לו הנכסיםורמב"ם 

הרמב"ם למד שכל יסוד הירושה הוא מדברי סופרים ולא כמו שאר מחלוקתם, אפשר לב

 להרחיבו למה שמקנה לו ולראב"ד לא. שייךולכן ירושת קרובים 

לדין פדיון שאמרו בברייתא שחיוב היורשים הוא רק אחר שהכיר בה הבעל  יש לשים לב

 ודומה קצת לנכסים ידועים, כלומר שעניינם במה שהוא בין האיש והאשה.

 

 


