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 סעיף א

 התניה על הירושה 

 מתנה על מה שכתוב בתורה
,  במקום שיש בת איש פלוני יירשני  כ  אין אדם יכול להוריש מי שאינו ראוי ליורשו  -רמב"ם    קל.  ב"ב  משנה

, בין על  שכיב מרע, בין שצוה והוא בריא בין שהיה  בני לא יירשכ  ר הירושה מהיורשלעקו  ולא
ירושה על מי שאינו    שוןהתנאים שכל שאמר למוסכם מ  .שו"ע  -.שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה   פה בין בכתב

 מגידה  ברה  –  ראוי ליורשו לא אמר כלום 

איש פלוני בני לא יירש עם  ם,  י בכורי לא יטול פי שנילפיכך האומר: איש פלונ  -רמב"ם    .קל:  קכושם    משנה

לא אמר   בתי תירשני, במקום שיש לו בן,לא אמר כלום. איש פלוני יירשני, במקום שיש לו בת,    אחיו,
 .שו"ע -. וכן כל כיוצא בזה כלום, 

 כשמת בחיי אביו  התניה על ירושת הבכור

אין המצוה הזאת  אך נראה ש תעשה,    גדול עובר בעשה ולאהמעביר בכורה מן ה   - דברים כ"א ט"ז  על התורה    רמב"ן .א

נוהג אלא בחיי הבכור, אבל יורש חלק בכורתו בקבר אם מת הבכור בחיי אביו,    והדין הזה  פי שהוא  אף על 

  , דבריו קיימין כך וכך בנכסיומורישו מן הדין לבניו, אם הזקן אמר יירשו בני כך וכך בנכסי ובנו של בני הבכור יטול 

, כי לא  אם לא הכיר הבכור לאחר מותואיננו עובר בלאו הזה    וכןין במקום שאין שם בכור,  הם קיימכדרך ש

והובא   מצאתי על פני רק בחייו, על פני אהרן אביהם ]במדבר ג' ד'[, על פני תרח ]בראשית י"א כ"ח[, וכן כולם, עכ"ל.

 . סוף סי' ס"א דת הגרשוניעבווב סי' מ"ד   מהר"ם פאדוואהב

 רמב"ן אילו הוה שמיעא ליה דברי ה סק"ד. אך כתב ד  קצוה"ח  -  ק לוח  -חלק חו"מ סי' ע"א    י"טמהרתשובת   .ב

פרשת אחרי פרשה   ממדרש רבה  רמב"ןה הקשה על    -.  דף רי"ט  ב"במהרי"מ מבריסק  ל  כתונת פסיםובלא היה חולק ע"ש.  
 חלק חו"מ סוף סי' ק"נ: חתם סופר', במדבר סוף פרשה ב' ע"ש. ועיין עוד בתשובת כ

 מצוות הכרת הבכורה 

ויצוה עליו    אותנו מי הוא הבכור  שיודיעוכן    רובנו הבכלהנחיל ל  על האב   מצוה  -שם  על התורה    רמב"ן .א

 אא"כ הוא מוחזק כבכורו.  בבכורה 

היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן   בשלמא לר' יודא דאיתא התם    אין משמע כן  :זקכ   גמ' ב"במ  -ס"ק ד    קצוה"ח .ב

אלא אחר אילו בעי למיתביה ליה היכרא, ופריך למאי הלכתא למיתב ליה פי שנים לא יהא    יכיר למה לי ומשני בצריך
ודיע  במתנה מי לא יהיב ליה ע"ש. ומאי קושיא דהא אכתי איצטריך יכיר למצוה דאם לא נודע לנו מי הבכור שהוא יכיר וי

 צ"ע:ואותנו מי הוא הבכור שיצוה עליו בבכורה, 

   בלשון ירושה  שר וילכיב מרע שריבה ש

 [ליורשו]ראוי  יםהאח מן לאחד ריבהש'[הנחילו]'ביום שכ"מ 
 כגון בנים רבים או אחים או בנות, אם היו לו יורשים רבים, ודלא כחכמים  ר' יוחנן בן ברוקהל - שם ב"ב משנה

דבריו   מכלל בנותיירשני תאו: בתי פלונית   ,מכלל אחיי יירשני פלוני אחי   :שכיב מרע כשהוא ואמר 
את    ביום הנחילודכתיב ]דברים כ"א ט"ז[ והיה    .שו"ע  -ר בכתב.  שאמר על פה בין שאמקיימים, בין  

   בניו, התורה נתנה רשות לאב להנחיל לבניו לכל אחד מה שירצה, הו"ל הוא היורש וה"ה לשאר יורשין.

   .רמ"א - ריבה לאחד ומיעט לאחדהוא הדין כש - טור

 משמוש ]או באופן ישיר[  כוחירושת האח מ
הא האב    היכי מצי להנחיל בירושת אביו לאח אחד בין האחים כיון דבאים מכח ירושת אביהםקשה  ה  -   החושןקצות  

 דהאב יורש מכחוכיון  ואפשר דת יורש בקבר להנחיל לבניו בשוה,  ואם האב מ   קודם לכל יוצאי יריכו
  ינו וא  באח אמרינן שיורש מכוח משמוש של האבוהיינו שאף  יכול הוא להנחיל למי שירצה.  

 כאן.  נה"מוכ"כ ה יורש באופן ישיר מאחיו. 
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 נחלקו בזה הב"י ודר"מ כדלהלן:  - סי' קל"ב מהדו"קרע"א 

עיין לקמן  . ווכנ"ל  כאן  נה"מוה   קצוה"ח כ"כ ה ו  ירושת אח מדין משמוש,  -  ' בקצראות ח סימן רנ"ג    דרכי משה .א

 . ט'פת"ש ס"ק   סעיף ז'

דכתיב   כ"כ ברע"א כיון, ובעצמותו יורש אחיואביו כי אם  ירושת אח את אחיו לא מדין משמוש מכח    -שם    ב"י .ב

 . האח בעצמותו הוא יורש בלא משמוש  ' אחין'

 שריבה לאחד מאחייניו "משכ

  .בשאר יורשיםלא אמרינן מכח אבוה דאבא קאתינא  -שער מ"ח ]ח"ג ס"ב[  בעל התרומות .א

 אין לחלק בין בנים לשאר יורשים.  - סתימת הפוסקים .ב

,  דלא כבעל התרומות הנ"ל  הפוסקיםלדעת    שכיב מרע שאמר נכסיו לאחד מבני אחיו  -  קל"בסי'    מהדו"קרע"א  

היכא דהנחלה באה    דאף   רמב"םהנ"ל יש ללמוד מדברי ה   לדעת בעל התרומות  ואף.  דבריו קיימים
   ועי' בנ"ל.. מכח משמוש יכול להנחיל לאחד מהם

 שריבה לאחד מן הנכדים "משכ
ולומר פלוני  יכול להנחיל לאחד מבני הבן  הבן ה לו בן ומת ויש לו ממנו בנייהב לפ"ז נראה דה"ה  -  קצוה"ח

מכל מקום כיון דמכחו הוא דירית הבן   דבני הבן מכח אביהם הם יורשיםבן בני יירש מכלל שאר בני הבן, ואף על גב  
 . נה"מולשיטתו כנ"ל וכ"כ ב לבניו יכול להנחיל לבן בנו בין שאר בני בנו:

 הריבוי שכ"מ שחזר בו מ

אח"כ ולומר שלא יירש    יכול לחזור  אין  ריבה לאחד  םאדכשאמר יירש פלוני בני  שכ"מ    -  קצוה"ח .א

כיון שכבר נעשה יורש כפי הסך שריבה לו אינו יכול למעטו בלשון לא יירש הריבוי, כיון דכבר נעשה יורש תורה זה שריבה 

 יכול לחזור   הירושה  כלנתן לאחד מהבנים    םא   ךאמה שכתוב בתורה.    לו והוא יורש גמור והו"ל מתנה על

לעשות לשני יורש בכולה כיון דהשני ג"כ יורש, דהא לא מהני דבריו אלא מה שאמר פלוני בני יירש הכל, ומה שאמר השני  

עדיין עסוקין   ם או  . פ"ח סי' ו'( דכמאן דליתיה דמי  ב"ב)  רמ"הא יירש אין בדבריו כלום כמ"ש הטור )סעיף ב'( בשם ה ל
ולומר לא יירש הריבוי, כיון דאפילו בקנין יכול לחזור כל זמן שעסוקין    יוכל לחזור  וריבה לזהבאותו ענין  

 באותו ענין:

יכול לחזור שגבי ריבה כתב  ש  [רי"ףא מדפי הע"  נ"ט]  נמוקי יוסףמ  קצוה"חהקשה על ה  -ס"ק ג    נה"מ .ב

 .שםגמ' הוכיח מוכן  דחוזר בו לגמרי.בו, משמע 

 כ"מ שנתן מקצת נכסים ש
, דאל"כ מצינו מתנה במקצת  אבל במקצתה לאדבריו קיימים  וקא בכולה  ד  -קל.    ב"ב  ריטב"א  :נ"ח   ב"ב  נמוקי יוסף

רה לא נתנה רשות להנחיל רק בשעה שמחלק כל נכסים לכל בניו,  מהני בלשון ירושה וזה לא מצינו בכולה תלמודא. דהתו
דבשעה שאין דעתו שימות מאותו חולי דין בריא יש   נמוקי יוסף קמ"ל ה ו נכסים לא נתנה לו רשות. אבל כשמנחיל מקצת 

תה  ו רק בשעה שמחשבתו על המיתה, ולכך כשמחלק כל נכסיו רואין אנו שמחשבתו על המילו, דלא קרינן ביום הנחיל
 . נה"מ  -, אף לענין מנחיל יש לו דין בריא.  ולכך מהני, משא"כ במקצת כיון שנתנו לו חז"ל דין בריא לענין מתנת שכיב מרע

, כיון דבלשון ירושה לא מהני קנין ובמקצת לא מהני לשון  במקצת בלשון ירושה  אפילו קנין לא מהניולפ"ז    -  נה"מ

 .שו"עה ירושה, ומהתימה שלא הביא דין זה 

 אם מנחיל גם דבר שלא בא לעולם "משכ
 . אינו יכול להנחיל מה שאינו מוחזק בו -קדושין ס' ע"ב ]ד"ה נותנת[  רשב"א מהרי"ט

לענין דבר שלא בא לעולם לא    אבל  יורש כאע"פ שעשאו  כשהנחיל לפשוט כל הנכסים או מחצה  פסק כנ"ל ולכן    -  נה"מ
באימיה דרב עמרם    קנא.   ב"בגמ'  ע"ש שהוכיח כן מיורש עליהן.  , וכל שהנכסים אינן ברשותו אינו יכול לעשותו  מהני

 וכו'. חסידא דהוי לה מלוגא דשטרי  

  ב"ב   כמבואר בש"ס  לענין אם אמר ואחריך לפלונימשום מתנת שכיב מרע    או אם זוכה משום ירושה    "מפק נ  -   נה"מ

 ועי' פת"ש נפק"מ נוספות. [, רנ"ג סעיף ו'לעיל סימן  שו"עובקל"ג ]ע"א[ 

 .בלשון ירושה ממתנת שכיב מרע כללא דמילתא דליכא דבר שיזכה בו יותר - נה"מ רע"א .א

לאו    -שם    חת"ס .ב לעולם  בא  שלא  דבר  להנחיל  יכול  דלא  משום    מטעםמה  רק  בבריא,  וליתא  דליתא הואיל 
  תוס' , דמה דבן יורש פירות דקל היינו משום שקונה בגוף הדקל מקום הפירות, כמבואר מדברי ה בירושה דממילא

 , ועי' בסמוך בדין מלווה גוי ע"פ. ]שם[ קמ"ח ע"א בד"ה שכיב מרע
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 ]האם הנחלה עדיפא מקנין[ גוי של"פ ע מלווה ליהנחשכ"מ ש

להנחיל    -רע"א    נה"מ .א יכול  גוי  מלוהאין  של  דרבנןש  .ע"פ  מרע  שכיב  מתנת  מטעם  מהני   אפילו    , לא 

קמ"א ד"ה   ב"ב  'תוסמכנ"ל, והביא הרע"א ראיה    מרעבלשון ירושה ממתנת שכיב    דליכא דבר שיזכה בו יותרולשיטתם  
 ע"ש.  נכסי

גם מלוה על פה של גוי אף על גב דליתא בבריא כלל,   יכול להנחיל  -סוף סי' י"א    עבודת הגרשונישם    חת"ס .ב

ומה דלא יכול להנחיל דבר שלא בא לעולם לאו מטעם הואיל וליתא בבריא, רק    דלהנחיל אינו ענין לקנין בריא,

 כנ"ל. יתא בירושה דממילא, משום דל

 רופוס[אפוט עשהו] הבנים מן  לאחד ריבהשכיב מרע ש

ר: פלוני בני יירשני לבדו, אם אמר על פה דבריו  מאלשמואל    -  קלא:  גמ' ב"במ  הרב המגיד .א
בסימן  מו שנתבאר  וכ.  שו"ע  -.  כתב כל נכסיו לבנו, לא עשאו אלא אפוטרופוסאבל אם  .  קיימים

כל נכסיו לבנו לא עשאו    בדהכות]שם קלא:[  חילוק זה הוא מהכרח השמועות )פי' דלא תקשי הא דקי"ל  ו  .סעי' ד  רמ"ו
 .דיגמה  ברה  –  וכדעת הרבה מן הגאונים סעי' ד  ומבואר לעיל סי' רמו    סאלא אפוטרופ

וכ"ש בין    הבנים  בין  לבתבכתב    אפילו - ]שם סעיף ה'[    טור   ]שם סי' ל"א[  רא"ש פ"ח סי' קמ"ד[    ב"ב]  רמ"ה .ב

 .  אמ"ש בסימן רמ"וסמך  ש דעתם  שוב ולא הזכיר כאן ו שם"בסימן רמ .רמ"א  - פוטרופוס.הבנות לא עשאה אלא א

אבל כתב להן בהיותו שכיב מרע בלשון ירושה, אפילו בבנו לא    דוקא כשכתב להן בלשון מתנה,  -מסי' רמו ד    סמ"ע

 . אמרינן דלא עשאו אלא אפוטרופוס, ע"ש סעיף ד' 

 סעיף ד

 ר'[ וכל לבכ]'לא י בכורהשכ"מ שמיעט חלק ה
במה דברים אמורים, בפשוטים. אבל    יוחנן בן ברוקה   ' אפי' לר  -  טור .  קל  שם  גמ'ו  :קכו  ב"ב  משנה מ  רמב"ם

שנאמר: לא  , לא אמר כלום,  אם אמר: יירש כפשוט, או שאמר: לא יטול פי שנים, או: לא יירש פי שנים -בבכור,  

מודה בבכור משום שנ' לא  ]ב"ב קל.[  מבואר שם דאפי' ר' יוחנן    .שו"ע  -  ה )דברים כא, טז(.יוכל לבכר את בן האהוב

בפשוט ג"כ אם אמר לשונות הללו לא מהני, דאם אמר לא יירש  קשה, דהא  ה   נתיבות המשפטבו  .דיגמה   ברה   –   יוכל לבכר
לא מהני כמבואר בסעיף א', ואפשר דקמ"ל שאף אם אמר על המותר לשון ירושה לשאר הבנים לא מהני, משא"כ בפשוט  

 דמהני כמבואר בסעיף ג'. 

זהו שלא היה בכור    יירש החצי  דמהני בבן בן הבנים אם אמר יירש כל נכסי או דע שכל מה שנז"ל    -  דיגמה  ברה
כיון שאמר בל'    היה שם בכור אין דבריו קיימין אצל הבכורבאותן שהנחלה מעוברת מהן אבל  

 . רושירושה אע"פ שלא הזכיר הבכור בפי

 ר וכבה תשוריר וקעל גהנמ
הואיל והוא אין לילך אחר המנהג  שאין הבכור נוטל פי שנים,שנהגו  ו במקוםואפיל -ה  ד"מ  שורש ח' מהרי"ק

לעקור    שמנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשיקול הדעת וכ"ש מנהג גרוע כזה .  רמ"א  -נגד דין תורה  

 :ב. ב"ב תוס' - ד"ת

 סעיף ו 

 ר וכב םוקמבשכ"מ שריבה לאחד מהפשוטים 

  - שם קכט. ד"ה השוה בשם אבן מגאש  "ן  רטור  א"ה  ר"י מגאש ר  קכו:ב"ב  רמב"ם משנה   .א
כגון שאמר: פלוני בני  שכיב מרע שיש לו בכור ופשוטים, וריבה לאחד מהפשוטים בלשון ירושה,  

וכך, כך  כלום  יירש  כן  .  שו"ע  -   לא אמר  ד'[  בסעיף  ]וכמ"ש  הבכור  אצל  בטלין  שדבריו  אצל  כשם  בטלים  הן 

חולקין הכל מחדש כאילו לא אמר כלום, שהרי אותן שריבה להן צריכין למלאות לבכור פי שנים מאותו  הפשוטים, אלא  
 הריבוי שריבה, נמצא שבטלה הצואה שהרי נפחתה להם ממה שציוה:

  - טור    ח כ  ' יס  ח "פ  םש  רא"ש  רמא   םא ו  ה"ד  םש  רשב"םבשם גדולי אחרונים    שם  ר"ןטור מגיד   .ב
לם לפי חשבון ומשלימים  ם קיימת, ומקבצים מכו הפשוטיחלוקת    שיטתם דמוקי למתני' כת"ק:ל

.  טור  - לפי שהבכור עם האחין בזה כדין בע"ח שנוטל מהן כפי החשבון מה שנותן להן אביהן,    בי"א.  שו"ע  - לבכור.  

 בסוף סימן ק"ז ע"ש: שו"עודין בע"ח עם האחים כתבו הטור וה 
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 לשון שלילה שכ"מ שהנחיל ב

 , ג.סעיף ב

 רש חלק אחיובני לא יירש / יי
 . שו"ע  -אמר: פלוני בני יירש חצי נכסי ושאר בני החצי, דבריו קיימים.    - רמב"ם  :  קכו  ב"ב  משנה

יו בלשון לא יירש, וכדמסיק  והיה ביום הנחילו, רק שלא יעקרו מבנ, דגם זהו בכלל  וה"ה אם אמר פלוני בני יירש הכל
והא דשנינו שם ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום זהו מפני    אחר זה ]סעיף ג'[, וכ"כ הטור ]סעיף ב'[:  רמ"א ו  שו"עה 

 .דיגמה  ברה  –  דפסקו אמוראי הלכתא כוותיה שם קל.שהשוה להם את הבכור וכר' יוחנן במשנה שם  

אמר: פלוני בני לא יירש אלא כך וכך, או שאמר: ראובן בני. יירש חלקו וחלק    -   רמ"הטור בשם  
, או שאמר: לא יירש שמעון אלא  דמי:"ד לא יירש  דלאו כל כמיניה לארותיה חלקו לאחריני וכמ  שמעון

 .שו"ע  - כיון דתלי ירושת ראובן בלא יירש דשמעון: ראובן, לא אמר כלום

 ראובן יירש הכל ולא שמעון
 . שו"ע -  אבל אם אמר: ראובן בני יירשני או יירש כל נכסי ולא יירש שמעון, דבריו קיימים  - רמ"ה

דמיד שאמר ראובן בני יירשני או יירש הכל, קנהו ראובן, ומדקאמר תו שמעון לא יירש, מילתא באפי נפשיה הוא וכמאן  
טור וב"י ]סעיף ב'[ יראה דאין חילוק בין שאמר מקודם  ין בהמעיכתב ד  נה"מ אך ב  רמ"ה מטור ו  סמ"ע  - דליתא דמי,  

דוקא במקום שתלאן זה בזה כגון שאמר לא יירש ראובן אלא שמעון לא  ד ,ראובן יירש ואח"כ לא יירש שמעון, או להיפך
בדו  מהני, והטעם לזה דכשאמר לא יירש ראובן אלא שמעון, כונת דבריו דכיון שלא יירש ראובן ממילא נשאר שמעון ל

 יורש הירושה ולא שהוא מורישו, משא"כ בשלא תלאן זה בזה משמעות דבריו שהוא עשאו יורש. 

דג"כ לא תלי בלא יירש כיון  כן אם אמר: לא יירש שמעון וראובן יירש הכל, דבריו קיימים    -   הרב המגיד

 . רמ"א - :'אלא' שלא אמר 

 סעיף ה

 שהנחיל בריא 

 '[ לוהנחי]אין 'ביום  לירש  לראוי שהנחילבריא 
ראוי להוריש מיד שהולך   הוא  בשכיב מרע דבר אורותי  ברוקה   רבי יוחנן בןכי קאמר    בעי רבא  -   .קלא   גמ' ב"ב

כיון דראוי  או דילמא אפילו בבריא נמי אבל בבריא לא   למות וקרינא ביה )דברים כא טז( ביום הנחילו את בניו.

 ליורשו.  

 . בריא לשכיב מרע בכל זה ביןאין חילוק  -ר' חננאל  םש  רב סעדיה גאון בעל המאור  .א

אם היה בריא, אינו   - א בעיא ולא איפשט. קלא   ב"מברמב"ם  רמ"הרב האי גאון  ם ש רא"ש רי"ף .ב
קאמר דיכול לשנות    דוקא שכיב מרעיכול להוסיף ולא לגרוע לא לבכור ולא לאחד משאר יורשים.  

  היינו   .דיגהמ  ברה   –  שהם מוחזקים   ורה תין  לפי שכל שיש ספק אין מוציאין מן היורשים בד  .שו"ע  -  שון ירושה בל

במקצת דאי בכל ודווקא    .טור  -מתנה ובקנין דבריו קיימין    שוןאבל בל  ה בלשון ירושה א"י דעדיין לא הגיע זמן ירוש
 :וכנ"להנכסים אף בקנין לא עשאו אלא אפוטרופוס וכמבואר סי' רמ"ו לחד דעה 

 שכ"מ בלשון מתנה 

 סעיף ז 

 מתנה מהני אף כשלא ראוי ליורשו
  אמר לשון מתנה, דבריו קיימים  אבל אם הדברים הללו אמורים אלא כשאמר לשון ירושה;אין כל  - שם ב"ב משנה

 . טור  - משום דיכול אדם ליתן במתנה לאחר משלו וממילא לא נשאר לבכור ירושה  .שו"ע -

גיד  מ  -הקנאה.  דבבריא צריך  ]  ,כשהוא שכיב מרעלפיכך המחלק נכסיו על פיו   -  שם  משנה מ  פ"ו דנחלות ה"ה   רמב"ם

ליורשו, [משנה ומיעט לאחד, והשוה להם הבכור או שנתן למי שאינו ראוי  וריבה לאחד   ,
ובהאי ריבה לאחד ומיעט לאחד אין חידוש לענין   .שו"ע - ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום.דבריו קיימים. 

באם תלאן זה בזה, דבלשון ירושה אם    ש הואהחידווימין,  פשוט, דכבר נתבאר ]בסעיף א'[ דאפילו בלשון ירושה דבריו קי
  אמר לא יירש שמעון אלא ראובן לא אמר כלום ]לעיל סעיף ג'[, אבל אם אמר לא יירש ראובן אלא ינתן לשמעון הכל מהני

 .סמ"עס"ק ז בביאור ה   נה"מ -
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האומר    סעיף א'ב, א"כ אמאי כתב  לשון מתנה הוא  דיטול  סימן רנ"ג סעיף ב'לעיל  מ  הקשה  -)סק"ו(    ש"ך .א

דלא   ואפשר דבכור שאני איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שנים לא אמר כלום, הא בלשון מתנה מהני בכל ענין.  

יטול לא מהני כי אם   לאאם אומר בלשון  מהני אלא באומר בלשון מתנה ובאומר בכורי יטול כפשוט, אבל  
 .ונשאר בצ"ע, דע"כ בכור עדיף מפשוט כמבואר בסעיף ד', בפשוט

דהא עיקר הטעם דלשון מתנה מהני משום דיכול אדם ליתן    ש"ךדחו קושיית ה  -ס"ק ז    נה"מס"ק ה    "חוהקצ .ב

   . תנה במתנה לאחר משלו וממילא לא נשאר לבכור ירושה, משא"כ כשאמר לא יטול מאי מהני מה שהוא לשון מ

 שון ירושה וגם לשון מתנהל

ה בין באמצע בין בסוף משום מתנה,  ן בתחלכתב ביכי אתא רב דימי וכו'    –  קכט.  גמ' ב"במ  רמב"ם .א
  .שו"ע -לשון ירושה בתחלה ובסוף, דבריו קיימים. שהזכיר  אף על פי

מאשר אם לא    עדיף טפיכשמזכיר לשון ירושה בתחילה ובסוף עם המתנה    -  .קכט  ב"ב  רשב"ם .ב

 .  הזכיר לשון ירושה בתחילה או בסוף עם המתנה 

ני ויירשנה, או שאמר: יירשנה ותנתן לו  פלונית לפלוני בכיצד, תנתן שדה    - קכט:    מ' שם גמ  ם"במר
שון ירושה בתחלה ובסוף, דבריו הואיל ויש שם לשון מתנה, אף על פי שהזכיר לויירשנה, או: יירשנה ותנתן לו,  

וכן אם היו שלש שדות לשלשה יורשים, ואמר: יירש פלוני שדה פלונית ותנתן לפלוני    קיימים.
אף על פי שזה שאמר ליה בלשון ירושה אינו זה שאמר ליה בלשון  י שדה פלונית, קנו  שדה פלונית ויירש פלונ

 . שו"ע - מתנה,

אמירה כדי דבור; אבל אם שהה, צריך שיהיה לשון המתנה  והוא שלא ישהה בין אמירה ל  -  גמ' שם
ופלונית שנתתי להם  ונית  יאמר פלוני ופלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלעד שפירוש,    .שו"ע  -   מעורב בשלשתן

דכללינהו . וה"ה אם לא אמר לשון ירושה הראשון או האחרון אלא חד לשון ירושה ומתנה בעירוב, דכיון  במתנה ויירשום
 :סמ"ע -  לוי ]שם קכ"ט ע"א ד"ה היכי דאמי[יחד וא"ל לשון מתנה אשניהן, מבטל לשון ירושה לדעת ר"י ה 

חד, או שדה אחת  שלשה בני אדם. אבל אם נתנן לאדם א במה דברים אמורים, בשלש שדות ל - טור
פירוש, שנותן לאדם אחד ב' שדות, אחת בלשון    .רמ"א  -לשלשה בני אדם, אפילו לאחר כדי דיבור מהני  

 :טור  - מהני לשון מתנה ולשון ירושה מתנה ואחת בלשון ירושה, והפסיק בינתיים יותר מכדי דבור, גם כן  

דוקא שאמר: ותנתן, בוי"ו. אבל אם אמר: תנתן, בלא ו', לא    -ו  ד"מ    ארשב".  ב"ב נח נימוקי יוסף  
 :גר"א -  טין פז א'יג' יעבי"א.  רמ"א -מהני לשון ירושה שלפניו 

 מתנה או  ירושה לשון'מניח' אם 

וכ"פ   הבסימן רנ"ג סעיף    טור  -  לשון מתנהמניח הוא    - ]סי' ת"פ[    ריב"ש]כלל פ"ג סי' ב'[    רא"שתשובת ה .א

 . סימן רנ"ג ש"ךו סמ"עבו ב'. 'י שם סע שו"עב

ירושהאני מניח    -סי' רכ"ט    דברי ריבות מסק"ח    רפ"א   "ךש .ב   וא"כ התנה על מה שכתוב בתורה.  הוי לשון 

 . המעיין בדברי ריבות שם אינו מבואר כלל דהוא לשון ירושה כתב דחו"מ סי' קמ"ה  חתם סופרוב

 כפשוט' ]אם הוי לשון מתנה או ירושה[ 'יטול הבכור 
  הוי לשון ירושה,   אמר כמו שיחלקו בני הזכרים, יטול גם הוא כחלק פשוט,   -ח"ב סי' קל"ד    תמאירו פנים  

 והבכור נוטל פי שנים שהרי השווה אותו אליהם כפי שמגיע להם בדין תורה ולא מכוח צוואתו, וא"כ דבריו בטלים  

 פת"ש:  -בשאר נכסים. 

 שוט פי שניים' 'יטול הפ
נוטל הבכור פי שנים כדינו ומן השאר    חד מן הפשוטין שיטול פי שניםעל אאמר    -  נה:  ב"ב  נימוקי יוסף

 דרכי משה.  -נוטל הפשוט פי שנים גם כן.  

דרכי   -כדין הבכור כיון דאפקיה בהאי לישנא ויש חולקין על זה.    אינו נוטל החלק היתר אלא במוחזק  -יש אומרים  
 משה.

 תמה מדוע השמיטו דין זה מהלכה.  -ס"ק ח  נה"מ

 ם שווים לטובה'ול'כ
  אם נכתב כלשון יתרה, ממעט חלק הבכור, צואה שכתוב בה בזה"ל, 'כולם שוים לטובה',    -סי' ס"א    עבודת הגרשוני

 :פת"ש -לטפויי קאתי, אלא ודאי כונתו היתה להשוות הבכור לפשוטים כי כלל בידינו כל לישנא יתירא 



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת

 

 מכון תורת המשפט|  סימן רפא | העברת נחלה  10

 

 שטר חצי זכר 

 אם כירושה או כמתנה 
הכותב לבתו שתקח לאחר מותו כחצי חלק זכר, דינו    -ז  ד"מ  מוהר"ם  בשם  ד תקפה  ב"ב סי' תקפ  מרדכי

דלא הוה   .רמ"א  -  כירושה בעלמא ובעל חוב וכתובה קודמין למתנה זו וכן עשור נכסי הבת;

 היא נכסיו לאחר מותו כחצי אחד מבניו, ומשו"ה דינו כירושה: מתנה גמורה אלא שתיטול

דכיון   .רמ"א  -  ,אף על פי שכתב לה: מהיום ולאחר מיתה ול למכור הנכסים,  כל ימי חיי הנותן יכ   -שם    מרדכי

 שאמר כא' מן היורשים כפי אשר תשאר להם וחלקם יכול ליתן וה"ה חלקו:

אבל לא אח"כ, דאין אדם יכול להקנות דבר ין הבת נוטלת אלא בנכסים שהיו לו בשעת נתינה, וא - שם מרדכי 

  .רמ"א -שלא בא לעולם 

ה שנוהגין עכשיו לכתוב שטר חוב לבתו ולהתנות שאם יתן לבתו חלק חצי זכר יפטור מן  מ  -  רמ"א
לקיים תנאו או ישלמו   ולכן צריך  לו, דעיקר הוא החוב.  ליתן לה בכל אשר  החוב, צריך 

מיהו ג"כ דינו כירושה שגובין תחילה בעל חוב וכתובה מנכסיו כנ"ל, כיון דנפטרו מהחוב בחלק החוב, וכן המנהג.  

עוד פרטים  ס"ק י"ד.    סימן ר"ט סעיף ח'ובפת"ש חו"מ    סק"ג  ה"ע סימן ק"ח בא בפתחי תשובה  ועי'    :סמ"ע  -  חצי זכר
 בדין שטח"ז. 

 יב -פת"ש ס"ק ז 

 ]דין 'בכורה' בבן יחיד[  ובת בכור רק יששכ

ר ולבת יש שטר חצי זכ  הניח בן ובת, והבן הוא בכור  - סי' ל"א    קרית חנהח"ג סי' קע"ד    שבות יעקב .א

הבכור טוען כיון שכתוב חצי חלק זכר פשוט, אטול אני ד' חלקים והבת ו,  פשוטאו חצי חלק זכר בן  שתיטול הבת סך מה  

  הדין עם בן הבכור.חלק חמישית, 

שאינו נוטל  חלק שליש מהעזבון, דאם אין כאן בן רק הבכור, ותקבל  הבת הדין עם - חו"מ סוף סי' י"ט  שב יעקב .ב

ולא הוי אלא כמו שהניח אחריו בן פשוט והבת   שתו כבן פשוט, כל מה שיורש הוא נוטל בתורת ירוכלום מצד הבכורה רק  
 . דודאי נוטלת חלק שליש

 הבטחת ההתחייבות לחצי זכר
צריך ליתן סך גדול כדי שיגיע ודאי עליה כחלק חצי  שעשה קנין ליתן שטר חצי זכר,    מי  -   ]סי' ע"ד[  שארית יוסף
 .זכר

 ממנהג הסופרים. עשיר גדול צריך לכתוב יותראם הוא  -  שארית יוסףם ה בש ', סעיף ב  סי' כ"א נחלת שבעה 

צריך ,  נתעשר  ואח"כשטר חצי זכר ונכתב החוב סך מועט    ה"ה אם כבר נתן לבתו  -  ]חלק חו"מ[ סי' כ'  שב יעקב
 . אים כדי שתיטול ע"י אותו שטר כחצי חלק זכר ע"פ הקנין הראשון שעשה בעת התנ  לעשות לה שטר אחר

 שטח"ז נוסף ]אם מבטל השטר הראשון[
בהלואה    -  ב.קע  ב"בגמ'  מסי' ס"ו סוף ח"א    התרומות  ]שם פ"ד סי' ה'[   רא"שוה  [רי"ף]שם ט"ו ע"ב מדפי ה  רי"ף

 . בחו"מ סימן נ"גוכ"נ  -, אפילו נעשו בסכום אחד ואפילו ביום ושעה אחת גובה ב' השטרות

ראובן  ולכן    ,סימן רפ"א ב  רמ"א הקרו הלואה כדפסק  עיש  שטר חצי זכרלוהוא הדין    -חלק חו"מ סי' נ"א    חתם סופר

אחר כמה שנים כשהשיא בת אחרת והוסיף לה נדן הרבה וסך אלף זהובים  בלבתו שטר חצי זכר בשעת נישואיה    כתבש
שים  מן היור   ועתה בתו תובעתרצה להפיס דעתה של הראשונה, וחזר וכתב לה שטר חצי זכר אחר מסך שני אלפים זהובים  

הואיל והוא קצת נגד האומדנא טוב לבצע הריב, אך    .לפים בכח ב' השטרות, והיורשים טוענים שני ביטל את הראשוןג' א

 "ש: תפ -

 [ 'לסוחר עובר'פריעת השטח"ז בשטרות כסף ]
בנוסח   משום שכתוב,  בשטרות כסףשטר חצי זכר צריך להשתלם בכסף מעות דוקא ולא    -  ירמיה  מו"ה

, ותרגם אונקלוס ]בראשית כ"ג ט"ז[ דמתקבלין בכל מדינתא, והני  עובר לסוחר]סי' כ"א[  עהנחלת שבהשטר כנוסח 

   .ינות הקיסר]באנקענאטען[ לא מסגי אלא במדשטרות כסף 

ורוב משא ומתן היה   הגאון ז"ל בימיו דיבר שהיה התחלת ענין שינוי מטבע -חלק חו"מ סי' קמ"ד    חתם סופר

, ואומדן דעת היה שיהיה הפרעון כמו  בור המרת השטרות למטבעות כסףשלם עמלות עוהיה צורך לעדיין בכסף מעות,  
ע"פ פקודת   בשטרות בשעת התחייבות דהיינו מטבע של כסף ומ"מ אי לאו דהוה כתוב בשטרא עובר לסוחר היה משתלם 

 ן:נין והדיבזמנינו נשתנה העאבל  , המלכות דדינו דין
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 שטח"ז בירושת הסב  

אם הנותן מת   -סי' י"ד  לובלין    מהר"םסי' ג',    רמ"אסי' מ"ט תשובת    מהרש"לתשובת    ה מפאדוו  מהר"ם .א
קבל חצי מירושת הפשוט הכוללת  שו גם את הסב יש למקבל השטח"ז לבחיי אביו ובניו יר

כיון דכתבינן בדרך חוב שישלמו לה סך פלוני ולא יפטרו אם לא שיתנו לה חלק בכל דבר הן ראוי  את ירושת הסב.  

התנאי,  נוטל בראוי, על כל פנים יכול להתנות על ראוי, ואם לא ירצו לקיים  הן מוחזק, א"כ אפילו אם בעל חוב אינו  
חינוך בית  בתשובת  וכן פסק    ע"ש.  א רמ"בבאה"ע סימן ק"ח סעיף ג'  וכיוצא בזה מבואר    .מחויבים לשלם לה כל החוב

 . סי' קל"ט  יהודה

לאחותם אנו מכח אבי אבינו באים,  מתרי טעמי, חדא, שיכולים הבנים זכרים לומר    חולק  -סי' א'    שארית יוסף .ב

ד , משום שמעולם לא בא הממון ליגרוע ראוימוחזק, מ"מ נכסי אבא דאבא הוה ועוד, דאף שכתוב בשטר חצי זכר ראוי ו
 אביהם, ואינו דומה למלוה שקודם ההלואה היה הממון ביד האב, ע"כ אין לנו לכלול ראוי זה בסתם ראוי כו'. 

ורשים  אין הי   לכו"ע  ,הסבאם באו לחלוק בחיי ודווקא כשחולקים לאחר מיתת הסב אך  -סי' י"ד  לובלין מהר"ם
לחתן כי אם חצי חלק זכר בעזבון ראובן אביהם, ואח"כ כשימות יעקב אבי אביהם אין מחויבים ליתן    מחויבים ליתן

 מעזבונו להחתן כלום.  

אלא כדי פריעת מקצתן, והיורשים רוצים ליתן    הסךכדי פריעת כל  ן האב  אם אין בעזבו  -  שם  לובלין  מהר"ם

ניח שום עזבון, לא יוכל החתן לגבות שום דבר מעזבון  לא האו שלהחתן אותו עזבון בפריעת חובו,  
חתן שום זכות בנכסי יעקב אלא מכח התנאי שהתנה עמו או שישלמו לו חובו או  אין לדיעה הראשונה שהרי אף ל, הסב

חייבים    לו מן הראוי, והרי לא הניח חמיו עזבון בכדי פריעת החוב, ובמקום שאין כאן ירושה איןיתנו לו חצי חלק זכר אפי
 ]סקכ"א[.   ימן ק"דס ש"ךבוכ"כ  לפרוע חוב אביהם, ומנכסי יעקב אבי אביהם כבר אין שום בע"ח יכול לגבות מהן

  מצד האם שטח"ז בירושת הסב
הגרשוני ע"ה    עבודת  צדקסי'  קי"ד    צמח  דורשת    - סי'  ואחותם  אמם  מאבי  שטח"ז  שקיבלו  יורשים 

הנ"ל לזכות   שארית יוסףדטענה הא' של ה   בל השטח"זלהכליל סך זה בחישוב הירושה, הדין עם המק

הבנים לא שייך הכא, דהתם מיירי שנפלה ירושה מאבוה דאבא, דמצו למימר אנן מאבוה דאבא קאתינן בכח עצמנו,  
, דאין ראוי זה מאבוה דאבא  . ואף לטעם השניה דאמא דאין באים בכח עצמם אלא בכח אמם כו'נפל להם מאבובמשא"כ  

בנוסח שטר חצי ועוד שבטלים ברוב כו'.    שארית יוסףברי בעל  תם הכתוב בשטר, אבל כבר נחלקו עליו, ודבכלל ראוי ס 
 . ולאו דוקא ראוי סתם כגון הלואה  ראוי  כלזכר זה שלפנינו כמה לשונות דמוכיחים שכולל 

,  לה אלא מעטא הניחה משבמקרה שהאם ל, ולובלין   מהר"ם' של  אהחילוק ה ואין שייך כאן    - סי' קי"ד    צמח צדק
דדוקא    ,ותהא מסולקת מהכל  הבנים לומר לאחותם קחי לך כל עזבון האם בפרעון חובךלא יוכלו  

מאבי אביהם דבני בנים הן כבנים,    שהם באים בדין ירושהבנכסים שנפלו להם מאבוה דאבא    בנידון ההוא

אוי ואין לך ליטול אלא בכח התנאי,  לית לך באלו הנכסים דאבוה דאבא שאין בע"ח גובה מהר נאשפיר מצו למימר דמדי
ניחה שטר חצי זכר על אביה, והרי מיירי בנכסים שנפלו מאבי אמם, והם אינם באים אלא בכח אמם שה אבל נידון דידן ד

 . אחותם גם היא באה בכח שטר חצי זכר, וצריכים הם לקיים התנאי

קודם   אבי האםכשמת  אין הבדל בין  ולכן    לובלין  מהר"םהחילוק הב' של    כן אין לחלק את   - סי' קי"ד    צמח צדק
אבי אמם מת אח"כ לאחר שחלקו עם אחותם בנכסי לאה שאף אם  ,  או לאחר מכן  האםשבאו לחלוק בנכסי  

, דכיון שאמם הניחה שטר חצי זכר זה שהם יורשים מחמתו,  אבי אמם אמם, צריכין מחמת התנאי ליתן לה גם מנכסי  
ה אמם אחריה, ולא גרע שטר זה משאר שטר חוב שהניחה אמם על שום אדם דשייך  הרי שייך עליו לומר שזה הוא שהניח 

 . לק זכר משטר ההואלבתה חצי ח 

 שטח"ז בירושת אחד מהבנים
גם הבת יש לה חלק    בלי זרע קיימא  מת אחד מן הבנים  גמר החלוקה   קודםאם    -]חו"מ[ סי' י"ח    שב יעקב

סימן רע"ו ]סעיף    שו"ער בטור ות, הוא מכח אביהם שמת כמבואמה שהאחים יורשים את האח המ ש.  מכח שטר חצי זכר
 א'[ א"כ גם בתו יורשת מכח שטר חצי זכר שיש לה. 

. גם אין יכולין  ח אבוה דאבא קאתינן כו'ככי אין שייך כאן הטענה מ  ,מודה  שארית יוסףה  ובזה אף  -שם    שב יעקב

 ב"ב ום תחת אבותיך יהיו בניך ]תהלים מ"ה י"ז, וראה  לומר מכח אחינו קאתינא, דדוקא באבוה דאבא שייך לומר כן מש
קנ"ט ע"א[ ובני בנים הן כבנים ויורשי אבוה דאבא כמו בנים לאביהם, משא"כ אחים אין יורשים זה את זה רק מכח  

 . אביהם כפי סדר נחלות

יעקב  כל החוב  -שם    שב  פריעת  כדי  ראובן  בעזבון  נמצא  לא  הבת,    אם  של  זכר  חצי  בשטר    א"צ שנכתב 
כי אם העזבון של אביה ראובן ולא מחלק אחיה שמת כיון דהוי ראוי ואין החוב משתלם    ורשים לתת לה יותרהי

 הנ"ל.לובלין  מהר"ם בתשובת  כמבוארמן הראוי. 

האח בעצמותו  שבתשובה ]מהדו"ק[ סי' קל"ב    רע"ק איגרהצינו שדעת  שמ  שב יעקבעל ה   פקפק  -ס"ק ט'    פת"ש
ועוד   וכמבואר לעיל סעי' א.בד"מ בסימן רנ"ג   רמ"א א דפליגי בזה הב"י וה "ח שם הביובסי' קל יורש בלא משמוש,
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  שארית יוסףהחולקים על ה   ואפשר שגםנכסי אבא דאבא ראוי גרוע הוא משום שמעולם לא בא הממון ליד אביהם  ש
 . עזבונוודו בכה"ג דודאי לא סלקא אדעתא שימות בנו תיכף אחר מותו בלי זרע קיימא ותחזור הירושה למ

   ]זוכה בשעת מיתת האב[ שטח"ז בעישור נכסים
מהעישור החתן גובה  ובי"ד הפרישו עישור נכסים מהירושה  מתה קודם נישואיה  שיתומה    -ח"א סי' ק"י    שבות יעקב

פ"ו  שם    רא"שח: ובס  כתובות ממוכח  כדמיד בשעת מיתת האב זוכין הבנות בעישור נכסיהון  שאע"פ ש  שטר חצי זכר.

איגלאי מילתא למפרע שלא היתה  תה קודם שנישאת, [, אך במח"א סי' ק"ל מהרי"טדלא כתשובת ו]  סי' י"ד
 . א "רמ באה"ע סימן קי"א סעיף ה' נפסק בדמי לו .לה שום זכיה בנכסים

 [ האב דעת אומדןכשהניח רק בנות ]שטח"ז 
שיכולים ליתן לה   הואיל ואין זכריםאין יכולה לטעון  יש שטר חצי זכר    הראשונה בת  לו  הניח רק בנות,  -סי' צ"ה    צמח צדק

 -  אם לא יהיו לו זכרים.אמדינן דעתו שלא התכוון ליתן  חצי זכר אם כן מגיע לה לקבל את כל סך החוב, ד
 .סימן צ' ס"ק ד' אה"ע בית שמואל 

בחיים חיותו    ואח"כ  הוה ליה בנים זכריםשעה שהשיא ראובן את בתו  ב  אם  יש לחלק  - סי' ע"ו    עבודת הגרשוני

ודימה    כסך המפורש בהשטרהמגיע להבת מכח ירושתה עם שאר הבנות עולה    אם החלקוכן  הבנים.    ומת

 לדין עישור נכסים, ע"ש. 

 ]כשכתב ליוצאי חלציה[ זכות הנכדות בשטר חצי זכר

, 'יוצאי חלציהו'  הכתב לבתו שטר חצי זכר, וכתב ל  -]בתשובה כלל פ"ה סי' ג'[    אשר"י  ,יליומהר"י   .א
דהכל קרויים יתמי בין זכרים   .רמ"א  -  יוצאי חלציה   יורשיםהואיל ולא כתב:  בשוה,    נוטליןובניה  בנותיה  

 . ו'  - טור לעיל סימן רמ"ז סעיף ה' . וכ"כ ה יעקב, ודינה היתה בכללבין נקבות, וקרא כתיב ]שמות א' ה'[ יוצאי ירך 

  נה"מ. ובבר שלא בא לעולםואין יכול להקנות לד  דהא יוצאי חלציה אינן בעולםחולק,    -   ]סק"ו[  קצוה"ח .ב

דמהני,  ודאי אם אחד יתחייב עצמו במנה ויתנה שאם יתן למי שלא בא לעולם יפטר  תירץ כיוון ששטח"ז מבוסס על תנאי  
 .דהא מתנה אדם בדבר שלא בא לעולם 

ורוצין היורשים לסלק החוב, ממילא   חלק הירושה הוא יותר מהחובבמקרה ש קצוה"חהסכים עם ה - נה"מ

]סי'    נחלת שבעהם. ולפ"ז מה שכתב בנוסח של שטר חצי זכר בייך חלק לבנים בתורת ירושה ואין לבנות כלוהמעות ש
ויוצאי חלציה רק בלשון התנאי ולא בגוף כ"א[ גבי גוף החוב שנתחייב לה וליוצאי חלציה, הוא ט"ס, וא"צ לכתוב לשון  

 החוב.

, כיון דכבר זכתה  מת האב תחילה ואח"כ מתה הבת   אך דוקא מתה הבת בחיי אביה ואח"כ מת האב,   - ]שם[    קצוה"ח

 שלא חילק כן.  רמ"א ה  ותמה עלאפילו כתב לה וליוצאי חלציה,  אין לנקבות כלום במקום זכריםהבת, 

 'חלציה'יוצאי   או'יורשיה' נוסח 

יוצאי חלציה, ומכ"ש שאין לכתוב   יוצאי חלציהאין לכתוב יורשיה    - סי' כ"א    נחלת שבעה .א רק בסתם 

 הנ"ל.מהר"י וייל כמבואר בשיה סתם. יור

, ומהרי"ו לא ציוה לכתוב שהבנים יירשו ולא הנקבות  לכתוב יורשיה  ודאי עדיף  -]סק"ו[    קצוה"ח .ב

ל ודאי לכתחילה טפי  לבתי וליוצאי חלציה, אלא דכתב דשטר ירושה שכתוב בו ליוצאי חלציה הבנים והבנות שוין, אב
 . סי' קי"ד צמח צדקובסי' כ'    שב יעקבוכ"כ ב .ברתאעדיף דלא להוי כעבורי אחסנתא מברא ל

 נתנה את השטח"ז לבנה במתנה
נתנה כח שטר חצי  ואותה הבת    שטר חצי זכר שכתוב בו לה וליוצאי חלציה,  -ח"ב סי' קכ"ב    שבות יעקב

]בהסכמת בעלה[ דדין    מהני נתינתה,  בכל אופן המועיל  גמורהזכר שלה בחייה לאחד מבניה במתנה  

 . ע"ש עוד מה שהוסיף בזה. רמ"א בסימן רמ"ח סעיף ז'  שו"עב כנפסק ליורשיך, שופרי דשטרי הוא כו', ו אומר לךה 

 [כשאין לבת חלק בהם] לאביה הממושכנים בספריםשטח"ז 
, אין בעל חוב קונה משכוןהתנה שלא יהא חלק לבתו בספרים, והלוה על הספרים    -סי' ק"ט  מהרי"ו  

 .רמ"א - לבת חלק בהן. ישולכן 

דקי"ל דאינו קונה כי אם במשכנו שלא    .רמ"א  -הספרים בידו, אין לבת חלק בהן    הוחלטו אם    -  שםמהרי"ו  

כתב דאפילו במשכנו שלא בשעת הלואה לא קנאוהו    שםבמהרי"ו    אמנםבשעת הלואתו, וכאן מיירי דהלוה לו על המשכון.  
 חתם סופר.  ש"ך  -   . והעיקר כרש"י  .סמ"ע  -  גמרי., וכדעת הרא"ש, אך לרש"י קנאו לאלא לקדש בו אשה ולא לכל מילי

נהי דשלא בשעת הלואתו קני ליה לגמרי, מ"מ אם יבוא הלוה ויחזיר מעותיו, צריך להחזיר משכונו    -אה"ע ח"ב סי' קס"ח  
 בלי ספק, וכיון דבעמוד והחזר קאי, מהיכי תיתי נאמר דאית ביה משום הסבת נחלה.
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   .של המהרי"וזה דין  דחה ולכן  דקי"ל דבע"ח קונה משכוןדין בכור מז'  סימן רע"ח סעיףמ הקשה -עיר שושן 

כיון דלא בשעת הלואה קונה,    אלא,  בשעת הלואהקונה משכון  אין הכוונה ש  דדבכור  תירץ  -  סמ"ע .א

 דהוא בידו מוחזק, מיקרי מצוי ולא ראוי,משו"ה גם עתה שהלוהו עליו, אף על גב דלא קנהו, מ"מ כיון  

" לאביה קנין גמור,  בקנויאבל לענין שתיטול בו הבת חלק שאינו תלוי "במצוי" אלא "ור בה פי שנים,  משו"ה נוטל הבכ
ה המשכון אלא משום דהוא מוחזק  ולא כתבו שם הטעם משום דקנ  שו"עהאינה נוטלת בו חלק, ומשו"ה דקדקו הטור ו

 :בו

ואם המלוה רוצה    גוף החוב לא פקע  אך אף על גב דבע"ח קונה משכון  תירץ ש  -קצות החושן   .ב

וכיון דכותב לבת הן בראוי א"כ יש לה לבת .  מחויב הלוה לסלק לו בזוזי ואין הלוה יכול לסלקו במשכון
, וצריך הלוה לשלם לבת כמו לבן, ואם אין ללוה מעות ומסלק בגוף המשכון, בע"ח מכאן ולהבא זכיה בגוף החוב

"כ ודאי גם לבת חלק בהם כיון דפורע בעד חוב שמגיע לבת ג"כ.  הוא גובה )פסחים ל, ב( בתורת גוביינא בדמי שויה, וא
 :ונה משכון אינו אלא לרווחא דמלתאדאין בע"ח ק רמ"א ה ומ"ש 

לא סילק הלוה  במקרה שאך    ויש לבת חלק בחוב.  כשסילק הלוה במעות הסכים עם הקצוה"ח    -ט  נתיבות המשפ
 בת חלק בספריםכו"ע מודים שאין ל ואה  וגבו היורשין החוב מהמשכון, אפילו במשכון בשעת הל  המעות

כשגובה לבסוף, וכיון דלמפרע , וממילא אי אקדיש מלוה או זבין מלוה הוא קיים  גובה למפרע הוא  שדבמשכון אפילו לרבא  
 . הוא קונה ונעשה של האב למפרע אין לבת זכיה בספרים

 "זבשטח לבת וקרקעותנתינת ספרים 
סי'    נחלת שבעהב   .חוץ מספרים וקרקעות  בכל שטרי חצי חלק זכר  בלכתו  המנהג  -סי' כ"א ]סעיף א'[    נחלת שבעה

כ"א אות ו' דהוא משום עגמת נפש שלא תסוב נחלתו למטה אחר דשמו נקרא ביותר על ספרים וקרקעות, ומייתי ראיה 
 , ע"ש. מתקנת רבינו גרשום מאור הגולה גבי יבמה 

, דלא שייך טעם הסבת נחלה אצל נכסי האשה  ביםותכ   ודווקא בנכסי האב, אך נכסי של הבת  -שם    נחלת שבעה

 כו'.  

לא נתכונו הראשונים אלא בימיהם דלא היה הדפוס ש  אינו שייך בימינו  ספריםה  דין  - אה"ע ח"ב סי' קס"ח    חתם סופר

והיו שוכרים כותבי ספרים ומעתיקים, ועשיר אחד השאיל ספריו לכל בני הקהילה, והיה דבר יקר ומסויים והיה נקרא  
בעליו עליו יותר משארי מטלטלים, והיה שייך ביה עגמת נפש טפי מקרקע, אבל בספרים הנדפסים בזמנינו מטבע   מו שלש

אבל  אחד יוצא לאלף ספרים כיוצא, אדרבה כל המטלטלים מסוימים טפי מספרים, אין שום טעם שלא תגבה מספרים,  
 . שיערו ראשוניםמה נעשה ומנהג אבותינו, וחלילה לנו לדון בדבר חדש מה שלא 

יש לבנות ליטול חלק בכלי קודש  נוהגין לכתוב בשטר חצי זכר חוץ מספרים,  אף ש  - חלק חו"מ סי' כ"א    יעקבשב  
טעם שמוציאין הספרים מכלל שטר חצי דה ,  לס"ת מרבדי זהב וכסף גם עץ חיים וטס ויד של כסף כו'

, משא"כ בס"ת בזמן הזה, רק לקרות בצבור, ויש לו  זכריםם ללמוד וללמד בהן וזה שייך רק לזכר משום דקונין הספרי
הזכות שמזכה רבים, י"ל שגם לבנות יש להם זכיה בזכות הזה, ואדרבה כיון שאין לנשים זכות מלימוד עצמן, ראוי להם 

ואין להוציא מחזקת    כיון שנכלל בלשון ספרים,   בס"ת עצמו  לאאך  .  יותר לזכות אותן שיזכו ע"י זכות אחרים

 הבנים.

  הבת בנדל"ן להשקעה ותזכ
, והם יותר  פת"ש  -   שדרכו לקנות ולמכור אותם   משמע  שסוחר בהםנכסי נדל"ן    - שם ח"ב סי' קכ"א    שבות יעקב

הבת בשטר חצי זכר, אבל עד שליש עשרו, הוא בכלל התנאי חוץ מקרקעות, לפי שאמרו    נוטלתמנכסיו,    משליש

ש בקרקע כו', ומסתמא אדם מצדיק מעשיו בשעת מותו והיתה כונתו  חז"ל ]ב"מ מ"ב ע"א[ לעולם ישליש אדם מעותיו שלי
 . לקיים בעד שליש מעותיו מקרקע שכבר לקח כדברי חז"ל

שהיה  אם אין דרכו למכור כלל, רק    אף  -סי' קי"ב    חינוך בית יהודאסי' י"ד בשם    יעקבשב  סי' צ"ג    כנסת יחזקאל
נות כי אם הבתים שהיה דר בו האב למעט חלק הב, דלא נאמר  זוכים הבנות,  דיוריםמחזיקם להכניס בהם  

ות מרובין,  ושפיר איכא עגמת נפש, משא"כ עשיר שקונה הרבה בתים וקרקעות להשכירם להרויח בהם ועושה מהם פיר
לפשר ביניהם ע"ש. וכן הסכים בתשובת    ישיש מפקפקים בדין זה, ולכן  וע"ש.    .ודאי אינם בכלל קרקעות למעט חלק הבנות

 . זצ"ל ]מהדו"ק[ סוף סי' קכ"ט רע"ק איגר

 נכסים של האב שנרשמו ע"ש גוי
אם    ערכאות על שמו רק על שם גוי כו' שיהודי הקונה בתים אינו רשאי לכתוב בפנקס    יש חוקמקום שב  - שם    שב יעקב

דלא עדיף ממשכנתא  כדין מטלטלין,    הוייכול לסלק את הישראל במעות  הקונה לשם ישראל  גוי  ה

 זכר שלהן:, והבנות נוטלין חלקן ע"פ שטר חצי באתרא דמסלקי כו'
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 במתנת שכ"מ לשונות 

 סעיף ח

 'יחזיק' 'יחלקו' 'יטול' 
הוי  הוי לשון מתנה. וכן לשון יחלקו    בנכסים  יחזיקלשון    -   מב"ב קמח:  סוף כלל פד    שו"ת רא"שטור בשם  

 שו"ע. -לשון מתנה. 

לשון מחזיק לבטל    מהני,  באותו מאמר  ירושהו אמר גם לשון ילאפ מבואר בתשובה הנ"ל ש  -סקט"ז    סמ"עלבוש  

 לשון ירושה כמו דמהני לשון מתנה, וכנ"ל בסעיף שלפני זה:

וכיוצא בזה מלשונות שמוזכר לעיל סימן רנ"ג סעיף ב', ודין זה הוא לכו"ע   יטולה"ה אם אמר לשון   -סי' צ"ז  ושב הכהן

ב מרע דמהני לכו"ע אין לחלק א מהני שאינו לשון מתנה מבורר, מ"מ בשכיאפילו להפוסקים שם סעיף ג' דס"ל דבבריא ל
 :ן מתנה ממש או לשון יטול וכיוצאבין אם אמר בהדי לשון ירושה לשו

 וע"ל סי' רנ"ג רס"ב:ש"ך ס"ק  - הוי לשון ירושה מניחאני אבל  -סי' רכ"ט   דברי ריבות

 סעיף ט 

 מתנת שכ"מ ]אינה צריכה שיור[
חלק כל נכסיו לאחרים בלשון מתנה, אף על פי שלא שייר כלום    - סוף כלל פד    א"ששו"ת ר טור בשם  

 . בסימן ר"נ ]סעיף ב'[צ שיור כמ"ש דכיון דמת באותו חולי א" שו"ע. -ליורש, דבריו קיימים. 

 נתנה 'למי שראוי ליורשו' 
והיא כתבה בשטר שנתנה  ה  שהיא יכולה ליתן למי שתרצנתן מתנה לאשתו  אם    -תקנ"ב  בתשובה ]ח"א[ סי' ת  רשב"א

דרכי    -ן  ולבעל יש בן מאשה אחרת, פסק דזכה בו הב והיתה לה בת מזה הבעל  ,  למי שראוי ליורשו
 :סמ"ע סעיף ז'  ר"נסי'  המש

 סעיף י 

 ק היורש  וסיללשונות ל

 [בתורה שכתוב"מ ע' ]מתנה ונחלה חלק לך איןזו  במתנה'
וכתב שבאותה מתנה  ן אח, ונתן מתנה לבן אח  מי שהיו לו בני אחיות וב  -ז    ד"מ  תשובת רשב"א

וביאר שם אע"פ שסלקו מנכסיו   שו"ע. - סילק כל חלק וזכות מכל ירושתו, ומת, בן האח יורש הכל 

  שון כל שלא נתנן לאחר ממילא הוא יורש והאחיות ובניהם כנכרים גמורים הם במקום בן האח הראוי לירש וכו' ואינו בל
' שאמר כתבו ותנו לבני האחיות שאני נותן  הנכסים הם לבני האחיות ולא עוד אפי  הצוואה שום ענין ולשון שיוכיח ששאר 

מיתה  ונותנין שאין שטר לאחר  כותבין  אין  נכסי כל שמת  לומרו   .להם כל שאר  לבני    היה צריך  ינתן  בפירוש שהשאר 
אר הנחלה להראוי ליורשו דהיינו  שכתוב בתורה, וכלא אמר כלום דמי ותש מתנה על מה  דסילוק    לא הוי  סילוקוואחיותיו,  

 :גר"א -  שכאן גרוע יותר ממשנתינו שאין כאן יורש אלא הוא סי' רעו ס"א וע"ל  :סמ"ע - אח בן ה 

 ]להבריח מהאח[ לאחיותיה הכל נתנהמס' אחיות שכל אחת 
כתבו שטר  נו ושאינו נוהג כשורה, ורצו להבריח הירושה ממשהיה להן אח  ארבע אחיות    -  כלל פ"ד סימן ד'  רא"ששו"ת  

נכסיה לג' אחיותיה, אין כאן מתנה כלל   נותנת כל  כי חזר כל הממון להיות של  שכל אחת מהן 

הג' אחיות שמתו:  רמ"א  -  .כבתחילה ארבעתן   יורש האח  מעשרותיהן    'ו  הנשמ  פ"ז דדמאיודמיא למ"ש    וממילא 

 :גר"א -  מעשרות כו'

אף שידוע שכיונו להבריח מן האח לא עשו  ש  רמ"א.  -   לא אזלינן בתר אומדנא כהאי גוונא.ו  -שו"ת רא"ש שם  

 טור:רא"ש ו  -דבר שיש בו הברחה, ובדברים שבלב לא מיעקרה נחלה דאורייתא, 

 שעה אחת קודם מיתה  נותנת אחת כלבנ"ל כש
  -  מיתת האחרונהאם היו המתנות שעה אחת קודם מיתתן, אין האח יורש כי אם אחר  -רא"ש שם 

 רמ"א.

, דאם לא אמרו מהיום  מהיום ושעה אחת קודם מיתתיותנת לאחיותי  מרה אני נשכל אחת א  מיירי  -  סמ"ע .א

 :, ועי' נה"מ שהקשה מה בכך שיכולות לחזור אם בפועל לא חזרוהיו יכולין לחזור מהמתנה ואז האח יורש ג' אחיות שמתו
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גופא מהיום ופירי לאחר זמן, א"כ חזר  על הסמ"ע  הקשה   -  קצות החושן  .ב היינו  הגוף להיות של    כיון דכל מהיום 

וכיון שמתה הראשונה  הוה כתנאי דמהיום אם לא אחזור בי,    'מהיום'כוונת  ולכן  ארבעתן כבתחילה.  

, ואינו חוזר חלילה, דאחר מיתת הראשונה המה לראשונה זכו הנשארות במתנה למפרע והמה חוזרין ממה שנתנו חלק  
רו יהיו חלין לחזור עד שעה אחת סמוך למיתה, ואם לא יחזיכולין לחזור ממה שנתנו לראשונה כיון שהיה התנאי שיכולין  

 :המתנות למפרע

שכל אחת לא נתנה במתנה רק לנשארת    חוזר חלילה כיוון  להקשות דהא  ואין ביאר כסמ"ע    -תיבות המשפט  נ 
  וממילא אין האח יכול לירש שום אחת שמתה.בחייה אחר מותה ולא לאותה שמתה מקודם לפניה,  

בענין אחר ממה שמפרשים בכל שטרות דהיינו גוף    'מהיום'מנין לנו לפרש    -   א.  מב' קושיות  וה"ח צקפירוש ה ודחה את  
 אם כן צריכין אחר מות השניה לברר שחזרה בה השניה.   - ב. מהיום ופירי לאחר זמן. 

 השניה אחר אחת נתנובנ"ל כש
ואחר כך השלישית    אם כתוב בשטר שהראשונה נתנה לג' אחיותיה ואחר כך נתנה השנית  -רא"ש שם  

שהאח יורש  .  רמ"א  -חזרה וזכתה בנכסים שחזרו ונתנו להן    ואחר כך הרביעית, כל הקודמת

מה שהיה ביד אלו שמתו, ולפעמים יורש הכל, והיינו כשמתו הג' שנתנו בראשונה וזו הנשארת חיה נתנה באחרונה, וכל 
ה, נמצא דבשעה שנתנה האחרונה לא נשאר בידה אחת נתנה חלקה, וגם מה שקיבלה מאחיותיה חזרה ונתנה לאחיותי

ום ומשו"ה יורש האח הכל, וכשנשארת חיה אחת מאלו שלא נתנה באחרונה, יורש האח הכל זולת מה שנמצא ביד זו  כל
 .  סמ"ע מרא"ש שם  - שנשארת חיה, יהיה מה שיהיה ע"פ החשבון
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   | איסור העברת נחלה סימן רפב 

 סעיף א

 ואין רוח חכמים נוחה הימנ
  אין רוח חכמים נוחה הימנו   והניח היורשים,כל הנותן נכסיו לאחרים  לת"ק    -רמב"ם  :  קלגמשנה ב"ב  

ואף    שו"ע.  -   זכו האחרים בכל מה שנתן להם.ואעפ"כ  ,  שב"ם שםר  - גורם שהתרגזו ברוחם עליו,  פירוש ש

 . חו"מ סי' קנ"א סחת" - ם. על גב דבש"ס איתא והניח את בניו, לאו דוקא בניו אלא יורשיו וכ"כ רמב" 

 . חו"מ סי' קנ"א  חת"ס -. אחד הכותב לאחרים ואחד המקדיש - שםב"ב גמ' 

]יחזקאל ל"ב כ"ז[  על המעביר נחלה נאמר  ר' אבא בר ממל אמר    -]ב"ב פ"ח ה"ו[    ירושלמיבעל העיטור מ

חכמים נוחה  רק אין רוח  ש]ב"ב שם[    מתניתיןמ קשה  ושהוא חטא גדול,  ותהי עונותם על עצמותם  
, ור"ל דאם הניח להם כלום אפילו בניו, או שאר  .דוקא בניו ודוקא לא שייר להם כלום כו'וי"ל ד  הימנו,

 יורשים אפילו לא הניח כלום, ליכא משום ותהי עונותם, אבל לעולם איכא אין רוח חכמים נוחה הימנו כו'. 

 כשורה  נוהג שלא בןמ
דילמא נפק מיניה    לא יעביר נחלה  כשורה  הגים בואף על פי שאין היורשים נו  -.  נגכתובות    גמ'רמב"ם מ

אף על גב   במורישורמב"ם משמע דאינו נוהג כבוד כראוי רי"ף וה אך לגירסת   ובטור לא גרס 'בו' שו"ע. -. זרעא מעליא

 :סמ"ע  -. דנוהג כשורה במילי דשמיא 

 [נחלה העברת בה שיש]עדות בצוואה 
שמעבירין בה הירושה מהיורש,    א להעיד בצואהמדת חסידות של  מעשה בר' יהודה   -  שםגמ' כתובות  

 שו"ע.  -אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה.  

 כשמשייר ליורשיו סך מסוים
 כו',  לאו דוקא כל נכסיו אלא אפילו מקצת נכסיו בעובדא דרב פפא בי אבא סוראה  - ג.נכתובות  גמ'

רוח  של    ובזה אין קפידא,  אשונים יש שיור ארבעה זוזיטרות לרטופסי ש  -  גאוןשם  בח"ג סוף סי' קמ"ז    תשב"ץ

 ]סק"ב[קצוה"ח  - הנ"ל והוכיח כן מהעיטורחכמים 

שאפילו להקדיש רק קצת נכסיו אפילו לא הניח  מגמ' ופוסקים הנ"ל מבואר    - חו"מ סי' קנ"א    חתם סופר
את הראיה בעל   דחה   , אךדעת הגאונים רחבה מדעתנואך  יוצאי חלציו אין לת"ח להזדקק לזה.  

 . על פי מה שביאר בו כנ"ל העיטור

 מי שאין לו בנים ]לצדקה[ 
 מצוה לעשות מנכסיו קרן קיימת ודברים טובים.   בניםמי שאין לו  שמעשים בכל יום    -.  חו"מ סי' קנ"א  חת"ס

הנם, וא"כ רצה מלא עליו עברה ואין עברה אלא גית מ, מי שאין לו בן הקדוש ברוך הוא  והעברתם  ז.דאמרינן ב"ב קט
להציל עצמו מגיהנם בצדקה זו והוא קודם לעצמו מיורשיו כו', כך נראה לישב המנהג, וכל מקום שהלכה רופפת הלך אחר 

 המנהג. 

 'תעשו בנכסי הטוב שאפשר'
מי שצוה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות, יתנהו ליורשיו    מוכח מגמ' שם  -א    ד"מ  ב"ב סי' תרכה  מרדכי

 ,  סוף סימן רנ"בוכ"פ רמ"א לעיל  רמ"א. -זה כי אין טוב מ

. והטעם, דהרי זכתה להן התורה בפרשת נחלות דיקומו  אפילו כשרוצה להקדישן, עדיף לתת ליורשיו - םשמרדכי 

 היורשים תחת מורישיהן בנחלתן וירושתן:
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   | ירושת גוי ומומר סימן רפג 

 סעיף א

 ירושת הגוי והגר 

 לגר לתקנת חז"
מדכתיב ]דברים ב' ט'[ כי לבני לוט נתתי    שו"ע.  -  יורש את אביו דבר תורה;  גויהלרבא    -  ב"םמר  יז:גמ' קידושין  

 גמ' שם יח.  -את ער ירושה, 

אלא מדבריהם, תקנו לו שיירש    דכקטן שנולד דמי:  גויאינו יורש את אביו    הגר  -  ממשנה דמאי פ"ו י' גמ' שם  
יחזור לסורו, ופירש הרמב"ם שיחזור   הוא שמא  "ז ע"ב[גמרא ]שם ילשון    שו"ע.   -   כשהיה, שמא יחזור למרדו.

 :עי' פרישה ס"ק ב' - לא פירש כן  ד"ה אמר להם[ .הוריות ]י"גברש"י אך למרדו. 

 תנאי בירושת הגוי 
מחוייב לעמוד    גויהואיל ואין ה מועיל בירושה זו,    ,פירוש, להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולעקור נחלה תנאי    -רמב"ם  

  שו"ע. - ים.בתקנת חכמ

ואני מעות,   ע"ז ויין נסך גוי וגר שירשו אביהן, יכול הגר לומר לגוי טול אתה  -מ"י[. פ"ו ] משנה דמאי
כיון דאינו יורש את אביו מן התורה, לא מחשב כאילו הוא ברשותו, משו"ה  .טור  -ואם משבאו לרשותו אסור 

 :סמ"ע - דין זה  השו"עמיט יכול להתנות כן ולא אמרינן שהגר נהנה מע"ז, ומהתימה שהש

 גוי את אביו הגר 
 יורש את אביו הגר, ולא גר את גר, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים;  לא  גויה  -  שםגמ' קידושין  

 שו"ע.  -

אפילו היה לו בן שלידתו בקדושה, מאחר שהורתו שלא בקדושה אינו    דאיסור גיוראמעובדא    -רמב"ם   
 בריש סימן רע"ה ע"ש:כמבואר בשו"ע  שו"ע. -  ולא אביו יורשו.יורש את אביו, 

 הגוי פריעת חוב ליורשי 
יודעין מזה אינו חייב    ים גויאם אין    ומת,  גוי ישראל שהיה חייב ל  -  ב"ק קיג ב'מגמ'    קידושין פרק א'מרדכי  

 : רמ"א שמ"ח ס"א בועסי'  רמ"א -לפרוע ליורשיו  

כיון   .סמ"ע  -קאי בעון    ,אבל אם יורשי הגוי או שאר גוים יודעים  -א  ד"מ    קידושין סי' תצא שם  מרדכי  

 -   ]ב"ק ל"ח ע"א[יודע, הוא בכלל ראה ויתר גוים  גזילה, וגזל הגוי אסור, אבל אם אינו דהגוי יורש את אביו, הוא בכלל  
  –   ח עי'  א סעי'  שנט סברמב"ם וע' בסי'  וכן    בסי' רסוהתורה ממון העכו"ם אלא כעין אבידה כמש"ל  דלא התירה    סמ"ע.

דע צריך להחזיר משום קידוש  וביש  ם עטה   אל א,  עדוי   א לו  עדוי   ן יב  קלח לן  יא  לזגבד  ו ה מתעיר שושן  בו  ז "טב  ם נמא   .ג"ה אב
 :ותאוולה  תעקפה ם ו שמ  ירש עדוי  אלבו ,השם

 ירושת המומר 

 סעיף ב

 מומר אם יורש קרוביו 
  סנהדריןוכמ"ש ב  .שו"ע  -  וביו הישראלים כשהיהישראל שהמיר, יורש את קר  -  יח.  ןיש ודיק רמב"ם מגמ'  

 כו'. מרדכי ורא"ש:ישראל הוא אף על פי שחטא  ישראל

הרשות  אם ראו בית דין לאבד את ממונו ולקנסו שלא יירש, שלא לחזק ידי הרשעים,    -  שםרמב"ם  
 . דיגמה  ברה  – שם( שכן המנהג במערב)  ם"במרה  דיעוה  :גר"א  - משום הפקר ב"ד שו"ע. - בידם

מכאן דלא בכל  דמוכח    וכדלקמן ברמ"א   קרוביו מאביו יירשוהועדיין,    המשומד קטןאם    -סי' שמ"ט    תרומת הדשן

 ענין קנסו והפקיעו חז"ל המשומד מירושתו, כי אם כשראו שודאי לא יחזור לכשרותו:
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 קרובי המומר בירושתו 
לדידהו כיון דלא עבדו  ד  .שו"ע  -   אם יש להן בנים בישראל, תנתן ירושת אביהם המומר להם  -רמב"ם  

 גר"א.   - אסורא לא קנסינן 

וכמ"ש הרמ"א    סמ"ע   -  ה"ה אם יש לו אב תנתן הירושה לאבו  -  ם ראבי"ה בש  תצ"ב[בקדושין ]סי'  מרדכי  

 ראל יורש קרובו המומר בהגה ייש

 . וכנ"ל  רמ"א  -המומר לעבודת כוכבים    ישראל יורש קרובו  -  הבושתב  י"ש ר  םשב  בצת  'יסן  ישודיק  יכדרמ

 מומר שנתן את ירושת אביו במתנה

בשם תשובת   .א לאחרים   -רא"ש  טור  הנכסים  נתן המומר  נתן  דהיינו    אפילו  מאביו  שירש  ירושתו 

כיון שהוא אינו יורש את    רמ"א.  -  כח בהן.דמיד נפלו נכסים קמי יורשיו ואין לו  אין במתנתו כלום,    ,לאחרים

 ב"ד קנסו המומרים קמו יורשיו כאלו הם יורשי אביו:הואיל ואביו 
  -מניחין הירושה בבית דין, ואם יחזור בתשובה נותנין לו    -  קידושין סי' כב כגרא"ש  טור בשם   .ב

 :גר"א -  יהבינן לה דאזלה כו'וכמ"ש בפ"ק דכתובות גבי קנס אף על גב דזכתה מדאורייתא  רמ"א בי"א.

דין הראשון הוא כשהב"ד רואין  הד   ותירץ"ל אהדדי,  הרא"ש הנ  הקשה דברי  -סי' שמ"ט    תרומת הדשן
, דודאי מניחין הירושה בב"ד אולי יחזור תירץ  -דרישה ]סעיף ה'[  ובשאין תקנה למומר זה לומר אולי ישוב.  

 שהמומר רצה ליתן לאמו ובזה קאמר דבכה"ג מוטב שיתנוהו לבתו, ע"ש:וישוב ויתנו לו, אלא שבדין קמא איירי 

 ]ממון מוסר[ ירושת אביוהפקיד מומר ש
תצב  קידושיןמרדכי   המשומד    - ד  ד"מ    מרש"י  סי'  קרובו  יורש  ביד  שאפילו  ישראל  הממון  הפקיד 

ולא אמרינן שהנפקד שבידו   רמ"א.  -.  דלא בניו הם  גויישראלים אחרים, ואפי' היו לו בנים, כשהיה  

 :  סי' ער"הן הנפקד זכה בהן כמ"ש רשייו ין לודדוקא בגר שא הממון יזכה בממון משום דנכסיו הפקר,

או שבקש הממון ולא רצו ליתנו לו, ויש להן עדים על הפקדון בחיי המומר,    שלחו יד בממוןאם הנפקדים    -שם  

הן בחיי המומר הן לאחר מותו, דכל  אין יורשיו יכולין להוציא מיד הנפקד,  במה שבידן והנפקדים  זה, זכו  

ומר וכיון  כו' וכ"ש מ  מוסרממון  ב  .טיק  ב"קבשנחלקו בגמ'   רמ"א.  -  כל זמן שהוא חיהמוחזק בנכסיו יכול לזכות בהן  

דלא איפסיקא הלכתא אין לנו כח להוציאה כל שזכה בחיי המומר אבל כ"ז שלא שלח יד ה"ה כפקדון אצלו ולא זכה 
 :גר"א  -ו ולאחר מיתה זכו מיד היורשין בחיי

דס"ל    ל"נה   ה בושתב  רש"יל  דוקאוו  ן מסור אסור לאבדהעיקר להלכה שממוש  קשה  -  הר"ר מאנש חתן הש"ך  

 רא"ש ו  . ומ  ק"בהרי"ף   קי"ל דממון מסור אסור לאבד ביד וכמ"ש  אךדגבי מסור לא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר 
ועי' בנה"מ שתירץ דהעיקר כרש"י ואין מוציאין    גי  'יעס  ס"ס שפ"ח והרמב"ם וכל הפוסקי' והטור לקמן    דל  'יס  י"פ  ק"ב

 . חתם סופר חו"מ סי' קנ"דוכ"כ ב מטענת קים לי. 

 ירושת מלווה המומר 
להוצאה  דמלוה    כיווןאין הלוה מחויב לשלם להיורשים כלל.    -  רע"ק איגר  חו"מ סי' קנ"ד   חתם סופר

. ולכן מי שיש בידו שט"ח של מלווה מומר  שעבודוותביעה בחיי המומר דממילא פקע  ניתנה לא בעינן שליחות יד  

לצאת ידי חובה מכל וכל, יבליע להיורשים דמי ניירא  ירצה ואם  המומר. מוסרו ליד יורשי ל וציא השטר ולה נפקד אסור ל
 .בעלמא לצור ולצור

  דגבי הלואה יש חילוק בין אם הגיע זמןסי' מ' דלכאורה משמע משם    מהר"י ויילהקשה על זה מ  -חת"ס  
 ע"ש: פרעון או לא, ודוקא בלא הגיע זמן פרעון זכה,

 אביו[]הקנס חל על יורשיו מ זכויות קרובי המומר מצד אמו
אם    ויש לו קרובים מן האב, ישראל מומר שמתה לו אמו    -סי' שמט  ותרומת הדשן    בצת  ' יס  ןישודיקמרדכי  

דמשומד נחשב כמת, ואין הבן יורש את אמו  , גם יורשיו אינן יורשין,  שראוי לקנסו בירושתוהמומר גדול  

אם המומר קטן שאינו ראוי  ונשארה הירושה לשאר יורשי האם.    בקבר להנחיל ליורשיו מאביו,
קטן דלא קנסוהו ולא אפקוהו חז"ל מירושתו, משו"ה אף שאינן נותנין  ד  רמ"א.  -   קנוס, יורשיו, יורשין אמו.ל

מכח דאבוה דאבא    דו מומר, מ"מ אינו נחשב כמת אלא יורש את אמו ומזכה לקרוביו מאביו בירושתובידו הירושה בעו
 :קאתינא כנ"ל

 ]אין שייך קנס[  מומרתירושת הבעל באישה 
ה  שאין יורשי  אע"פ שהיא גדולה   בעל יורש במקום אשתו המומרת  -  הנ"למרדכי    סוף סי' שמ"טדשן  תרומת ה

,  , ומתה אחר כך, אף על פי שמת אביה לאחר שהמירה לעובדת כוכביםכנ"ל  אמורים לירש זכות אמה 
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יתא  ולרבא יד הבעל עדיפא מיד אשתו כדא   רמ"א.   -ידו כידה, אין שייך קנס   לאבייד  הבעל יורש, מאחר

ומשו"ה מיד כשמת מורישה של המומרת נפלה הירושה קמיה דבעל טפי מלקמה, דידו עדיפא מידה לרבא   ט.יבמות לב
 .  תרומת הדשן שם  -דקי"ל כוותיה, משא"כ בשאר יורשין שאין להן צד זכיה בנכסי קרובים בחייהם, 

י דס"ל דידו כידה, משום דגם לאבי , קיצור לשונו נקט,אע"ג דקי"ל כרבא סיים וכתב דידו כידה רמ"א ש -סמ"ע  

 עדיף הבעל עכ"פ משאר יורשי משומד דאין להם זכיה בהירושה בחייו וכנ"ל:

 סעיף ג 

 מעות שקובצו לשבויה שהמירה
, ואחר כך שמעה שהמירה  לפדיונה לאה נשבית ואמה קבצה מעות    -כלל לב סי ו  שו"ת רא"ש  טור בשם  

 שו"ע.  -יהיה הקרן קיים לפדיון שבוים.    שנתן,  חד מה לכל א, אם א"א להחזיר  גוייםונטמעה בין ה 

יעשו בו    וכיוון שאי אפשר להחזיר,לא התנדבו אלא לפדיונה,  לא זכתה, ש  כיון שנטמעה בין הגוים ונשאת וילדה בנים
 . צרכי רבים, ויותר הוא טוב לפדיון שבויים, ויהיה הקרן קיים

ועיין ביו"ד סימן רנ"ג    שו"ע.  -  יה, תפדה בהםואם יתכן לפדות באחרית הימים אותה שבו  -רא"ש שם  

 . רמ"א  - סעיף ו' 
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