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:א,הגמרא בדף קלד
 . ... אינו נאמן-זה אחי , אמן נ-האומר זה בני : "המשנה אומרת

אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את ?  למאי הלכתא-" זה בני נאמן": "על כך מקשה הגמרא
 . ...לפטור את אשתו מן היבום אצטריכא ליה! ליורשו פשיטא. אשתו מן היבום
.נחלקו הראשונים" ליורשו פשיטא"בהסבר המשפט 

:ם"שיטת הרשב
"):ליורשו פשיטא"ה "ד(ב ,ם בדף קלד"הרשב

דמגו דאי בעי יהיב ליה במתנה כי אמר נמי בני הוא ויירשני נאמן ואי משום נכסים הבאים 
ג דאין יכול להקנותן נאמן הא לאו מלתא היא דודאי "לאחר מכן אתא לאשמועינן דאע
 .אינו נאמן דהא ליכא למימר מגו

ולכן הנאמנות מוגבלת , מבוססת על מיגו" זה בני"ם מסביר שכל הנאמנות של האב באמירתו "הרשב
  .לנכסים שהיו למוריש בשעת האמירה

: במקום על מיגו" יכיר"ם ממשיך ומסביר מדוע לא ניתן לבסס את הנאמנות במקרה זה על דין "הרשב
הני מילי גבי חלק בכורה דידעינן שהוא בנו ... בצריך היכרא" יכיר"ג דדרשינן לעיל "ואע

ואתא קרא למימר דכיון דידעינן דבנו הוא נאמן לומר , כור הוא אם לאואך אינו ידוע אם ב
אבל היכא דלא ידעינן אי בנו הוא או לאו לא מהימנינן ליה אלא לנכסים שיש . בכורי הוא

 .לו עכשיו משום דאיכא למימר מגו

:שיטת תוספות
במשנתנו את נאמנות ם שלא ניתן לבסס "גם כן מסביר כפירוש הרשב" ליורשו פשיטא"ה "התוספות בד
.ולכן נאמן רק על נכסים שהיו בשעת האמירה מדין מיגו" יכיר"האב על דין 
:ש"שיטת הרא

ם ותוספות ומקשה "ם מרוטנבורג שחולק על שיטת הרשב"מביא את שיטת המהר) 'בסימן לט(ש "הרא
:עליה

אדם שאם בא , פליאה גדולה היא לומר כן): ם מרוטנבורג"מהר(וכתב הרב מאיר  ...
ואמר זה בני שלא יירש אותו הבן בנכסים שנפלו לו לאחר מכן אלא , ממדינת הים הוא ובנו

 .שאר בניו או שאר קרוביו הקרוב קרוב קודם
ופירש הוא . "היא מוחלטת לענין ירושה" זה בני"לפי דבריו ברור שהנאמנות של המוריש באמירתו 

" יש לו בנים נאמן: "י לקמן פריך פשיטא מדתנן דמכח מתניתין דפרק האומר דמיית-" ליורשו פשיטא"
 אין כוונתה שהדבר פשוט "ליורשו פשיטא"כשהגמרא אומרת , כלומר". ולכל הפחות מתוקמא בליורשו
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ש שהנאמנות של האומר זה בני היא מוחלטת לענין ירושה כלומר האמירה "על כל פנים משמע מדברי הרא
.אך יש להבין מכח מה נובעת הנאמנות הזו, מועילה גם לנכסים הבאים לאחר האמירה

:ם"שיטת הרמב
, ר היורשין אותוהאומר זה בני או זה אחי או זה אחי אבי או שא: "כותב) א,ד(ם בהלכות נחלות "הרמב
ם לא מחלק בין "הרמב ". ...פ שהודה באנשים שאינן מוחזקין שהן קרוביו הרי זה נאמן ויירשנו"אע

בכל האמירות הללו המוריש ". זה אחי"נאמנות של אמירה על בן לבין אמירה על שאר היורשים כגון 
  .מקבל נאמנות מוחלטת לענין ירושה

: 'הלכה ז, שם
כיצד עדים שהעידו שזה מוחזק לנו שהוא בנו של פלוני או , חזקהכל היורשין יורשין ב

 .פ שאינן עדי יחוס ולא ידעו אמתת היוחסין הרי אלו יורשין בעדות זו"אע, אחיו
כדי להבין כיצד נוצרת חזקה שכזו נעיין בגמרא .  כלומר נאמנות לענין ירושה צריכה להתבסס על חזקה

  .קההמביאה דוגמה לנאמנות המבוססת על חז
:ב,הגמרא אומרת בדף קכו

מנא : אמר ליה. מוחזקני בזה שהוא בכור: אמר ליה, ההוא דאתא לקמיה דרבה בר בר חנה
דכל בוכרא דאמא נמי , דלמא בוכרא דאמא הוא, דהוה קרי ליה אבוה בוכרא סכלא? ידעת

 .בוכרא סכלא קארו ליה
  .אזי הדבר נחשב כחזקהמהגמרא משמע שאם ישנם עדים ששמעו שהאב מתייחס לבנו כבכור 

: 'טז, הלכות נחלות ב
העידו עדים שהן שמעו אביו של זה אומר דברים כך וכך שהרי אותן הדברים יודע מכללן 

 .הרי זה נוטל פי שנים אף על פי שלא אמר האב בפירוש זה בני בכורי, שזה בנו בכורו
נוצרה חזקה , ף כי לא במפורשי עדות העדים ששמעו שהאב מתייחס לבנו כבכור א"ם שע" מפורש ברמב

  .והבן יטול פי שנים בנכסים
: 'כ, הלכות איסורי ביאה א

אף על פי שאין שם ראיה ברורה שזה קרוב , מי שהוחזק בשאר בשר דנין בו על פי החזקה
הרי שהוחזק שזו אחותו או בתו או , כיצד, ומלקין ושורפין וסוקלין וחונקין על חזקה זו

ואף על פי שאין שם ראיה ברורה , רי זה לוקה או נשרף או נסקלאמו ובא עליה בעדים ה
ראיה לדין זה מה שדנה תורה , ... שזו היא אחותו או אמו או בתו אלא בחזקה בלבד

ומנין לנו ראיה ברורה שזה אביו אלא בחזקה כך שאר , במקלל אביו ומכה אביו שיומת
 .קרובים בחזקה

  .רה ניתן אף לסקול מבואר כאן שעל ידי החזקה שנוצרת מאמי
: 'הלכה כא, שם

אם הוחזקה , איש ואשה שבאו ממדינת הים הוא אומר זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי
יום אין הורגין עליה משום אשת ' אבל בתוך הל, יום שהיא אשתו הורגין עליה' בעיר ל
 .איש
זה אחי "ם אם אדם אומר ואומר שאותו דין אמור ג', ם בהלכה כא" מביא דין זה שכותב הרמבהטורי זהב
אך הטורי זהב מביא את . או זו אמי שצריך לחכות שלושים יום על מנת שהדבר יחשב כחזקה" וזו אחותי
דלענין בתו ואמו ואחותו אפילו בבאו ממדינת הים נדונים אפילו : "ח שמחלק בין הדינים ואומר"דעת הב
מאה עדים דמי אלא דבאשתו אמרינן דבעינן יום מכח החזקה דכיון שהודו בזה הודאת בעל דין כ' תוך ל

  .היא מיידית" זאת אחותי"או " זה אחי"ם שנאמנות אמירת "וכן משמע גם ברמב". יום' ל
אינה נאמנות של עדות או נאמנות " זה בני"ם שהנאמנות על אמירת "מכל המקורות שהבאנו נראה ברמב

. חזקה שקובעת את האנשים הללו כיורשיםאלא עצם האמירה בפני שני עדים יוצרת , המתבססת על מיגו
ם "אך נראה שהרשב. יכול לרשת את כל הנכסים ללא הגבלה" זה בני"האדם שעליו אמר המוריש , ואם כן

. ם יכול להתעלם מגמרא מפורשת"הגביל את הנאמנות בגלל גמרא מפורשת ואם כן אינו מובן כיצד הרמב
  .ם"נעיין בגמרא שאליה מפנה הרשב

: ב,הגמרא בדף קכז
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” יכיר“ , נאמן אדם לומר זה בני בכור: מכאן אמר רבי יהודה,  יכירנו לאחרים- : דתניא
; כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה, וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור

 .אינו נאמן: וחכמים אומרים
אפילו כשיש חזקה נגדית מה שאין כן נותן נאמנות למוריש לזהות את הבכור " יכיר" לשיטת רבי יהודה 

 היינו דכתיב -בשלמא לרבי יהודה : אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: "על כך מקשה הגמרא. לרבנן
” “ ” יכיר“ הרי לשיטתם , כלומר לשיטת רבנן לא מובן מה הפסוק בא ללמד" ? למה לייכיר -אלא לרבנן , 

כלומר ". בצריך היכרא: "לכן מסבירה הגמרא. אין אמירת האב יכולה להיות תקפה כנגד חזקה נגדית
: אך על כך מוסיפה הגמרא להקשות, כאשר אין שום חזקה מי הבכור וצריך זיהוי

אילו בעי למיתבא ליה במתנה מי , לא יהא אלא אחר, למיתבא לו פי שנים? למאי הלכתא
דם מקנה א: ולרבי מאיר דאמר. בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן, לא צריכא? לא יהיב ליה

” ., דבר שלא בא לעולם בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס?  למה לי“ יכיר
  .נותן  תוקף לנאמנות גם לנכסים הבאים לאחר האמירה" יכיר"כלומר לשיטת רבנן 

נותן נאמנות רק כשאין חזקה נגדית ולמרות זאת הנאמנות מועילה גם " יכיר" הבין שאם לרבנן - הטור
מועילה גם " יכיר"אם כן לרבי יהודה שלשיטתו הנאמנות הנלמדת מ, אמירהלנכסים שבאו למוריש לאחר ה

  .ודאי שתועיל גם לנכסים שבאו לאחר האמירה, נגד חזקה נגדית
):ף"א בדפי הרי,ו"דף נ ( הנמוקי יוסף

” יכיר”  הלכך אמר המחבר השתא דקיימא לן כרבי יהודה לא קיימא לן האי דרשה דרבנן ד
 .... נכסים שנפלו לו כשהוא גוססבכור אינו נוטל פי שנים ב

 בניגוד לשיטת הטור הבין הנמוקי יוסף שאין לעשות קל וחומר בין דברי רבנן לרבי יהודה אלא כל אחד 
בשיטת רבי יהודה לאדם שאומר בני זה בכורי יש מיגו שיכל לתת מתנה ". יכיר"מהם לומד דבר שונה מ

דברי המוריש אמנם גם במקרה כזה יכל המוריש לתת אך במקום שיש חזקה נגדית ל. ולכן נאמן באמירתו
שהרי אי אפשר להסיק בודאות שאין אמירתו , את נכסיו במתנה אך אין הלה יכול לאמת את אמירתו במיגו

דהא קימא לן דמה לי לשקר במקום עדים לא ": "למאי הלכתא"ה "ם בד"וכפי שכותב הרשב(שקר 
ש כאן גזירת הכתוב שאף על פי שאין אנו יכולים להסיק שי" יכיר" לכן רבי יהודה לומד מ").אמרינן

אך במקרים שאינו יכול לתת את הנכסים אפילו . בודאות שהאדם אינו משקר מכל מקום התורה האמינתו
יכול להועיל כדי לתת נאמנות לאדם " יכיר"בודאי שאין ) כגון נכסים הבאים לאחר מכן(על ידי מתנה 

ר אין תלות בין שני המקרים השונים שעליהם מדברים רבי יהודה כלומ. לעשות זאת על ידי אמירה
אילו באמת היה רבי יהודה לומד שיש נאמנות על ידי אמירה להעניק נכסים הבאים לאחר מכן הרי . וחכמים

לכן כיון שלא נשאלה שאלה כזו ניתן להסיק , הגמרא היתה צריכה לשאול מהיכן לומד רבי יהודה דין זה
  .י יוסף שבאמת אין לרבי יהודה דין כזהכפי שהסיק הנמוק

  :על כל פנים עולה מהגמרא  שיש רק שני סוגי נאמנות אפשריים בזיהוי של קרובים על ידי אמירה
אם כן לא מובן , המבוססת על חזקה, ב מצינו נאמנות אחרת,לעומת זאת בדף קכו". יכיר. "ב. מיגו.א 

  .אמנות זה של חזקהב מתעלמת לחלוטין מסוג נ,כיצד הסוגיה בדף קכז

ברור דברי הגמרא
: ב שמביאה דוגמאות שבהם מוזכרת נאמנות על פי חזקה,נחזור לעיין בגמרא בדף קכו

מנא : אמר ליה. מוחזקני בזה שהוא בכור: אמר ליה, ההוא דאתא לקמיה דרבה בר בר חנה
א נמי דכל בוכרא דאמ, דלמא בוכרא דאמא הוא, דהוה קרי ליה אבוה בוכרא סכלא? ידעת

 .בוכרא סכלא קארו ליה
 ממקרה זה רואים שהעדים שבאים להעיד על דברי המוריש כדי ליצור חזקה צריכים להעיד דברים 

אם העדים מעידים דברים הניתנים לפרושים שונים . כדי שיהיה ניכר בצורה ברורה מי הוא הבכור, ברורים
  .לא נוצרת חזקה

בגמרא מדובר על מקרה שהמוריש . להבינה בצורה קצת שונהב ונראה שיש ,כעת נחזור לסוגיה בדף קכז
במקרה כזה לכאורה לא ניתן לפסוק בודאות שיש כאן משמעות אחת לדברים שהרי ". בכורי, בני זה"אמר 

אם כן יש . יתכן  שהבן אינו הבכור האמיתי והאדם אומר זאת רק מתוך מניע לתת לבן זה פי שנים בנכסים
כפי , הגמרא. עית והנאמנות הנוצרת לא יכולה להיות מדין חזקה אלא מדין מיגוכאן אמירה שאינה חד משמ

מסקנתה היא שנאמנות כזו . דנה האם נאמנות זו מספקת כדי לשוות את הבן כבכור לענין ירושה, שנראה
י "שהתורה נתנה תוקף לאמירה זו להיות נאמנת ע" יכיר"ולכן רבנן לומדים מ, תהיה מוגבלת לענין ירושה

  .קה שהבן אכן בכור למרות שהאמירה אינה חד משמעיתחז
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” “ לא , למיתבא לו פי שנים? למאי הלכתא. בצריך היכרא?  למה לייכיראלא לרבנן : " שואלת הגמרא
הרי לכל הפחות יש לפרש את האמירה " ?אילו בעי למיתבא ליה במתנה מי לא יהיב ליה, יהא אלא אחר

על כך . אם כן יהיה נאמן לכך כפי שהיה יכול לתת נכסים במתנהשל האדם שרוצה לתת פי שנים בנכסים ו
אדם מקנה דבר שלא בא : ולרבי מאיר דאמר. בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן, לא צריכא: "עונה הגמרא

”, לעולם כלומר נאמנות כפי שרצינו לפרש לא תועיל  ". בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס?  למה לייכיר“
כדי להגדיר " יכיר"לכן צריך את . ריש לתת במתנה כגון נכסים שנפלו לאחר מכןלגבי דברים שלא יכל המו

כלומר האמירה יוצרת חזקה מוחלטת המחשיבה את הבן כבכור , כאן שהבן הוא אכן בכור על ידי האמירה
  .לכל דבר ואם כן יוכל לזכות גם בנכסים שבאו גם לאחר האמירה

תירה בסוגיות ולמסקנה רבי יהודה סובר שאמירה על בן כפי שהסברנו אין צורך לומר שיש ס, לסיכום
  .ולכן נאמנת אף נגד חזקה נגדית, "יכיר"בכור יוצרת חזקה מוחלטת הנתמכת על ידי 

ם פסק בדין בכור כפי שהסברנו בדברי רבי יהודה וכן פסק שאמירה לגבי כל היורשים גם כן תיצור "הרמב
. י חזקה"נאמנות מוחלטת לגבי דין ירושה ע
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