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  היורש | הוכחת ימן רפד ס

 ]רמ"א[  סעיף א

 [פר' סי'  עי] אחדעד /חזקת קרוב
ת  תשהעידו העדים שהוחזק להן שהוא פלוני. אף על פי שאינן יודעים אמי יורשין בחזקה,    היורשיםכל    -  רמב"םטור  

ונמשך אחר דברי   ריש סימן ר"פ,השמיטו, משום שכבר כתבו לעיל    והשו"ע  רמ"א.  -יחוסו. והוא הדין בשאר יורשין  
 שם ]סק"א[:עי' בסמ"ע הרמב"ם ]פ"ד מנחלות ה"ז[ שכתבו על סדר ההוא 

,  מי שהוא מוחזק באחד שהוא קרוב המת  -  אד"מ    ' טס  'יס  ג"פ  ב" ב  אגודהכלל ת"ק סימן ט"ו שו"ת רא"ש  
ולא חיישינן שמא יש קרוב יותר ממנו, כל זמן שלא יודעין  ן קרוב יותר ממנו, הרי זה יורשו  ואין אנו יודעי

ז'ועיין לעיל סימן  רמ"א.    - א'    ועי' קצוה"ח ס"קוכן בעובדא דמרי בר איסק בב"מ    ב"ב לג.תוס'  י'  עו.  ר"פ סעיף 
 שהאריך.

 רמ"א. - עד אחדה על פי רוב לירושרידין קלא מו -ד"מ שם   . כתובות קזמגמ' מ"ו סימן ריב"ש 

 שמעו מהמוריש בדרך שיחה

כגון שהוא אחיו בשעה שהיו לו בנים ואח"כ מתו הבנים   אם שמעו מהמוריש שזה קרובו  -  ]סי' מ"ז[  ריב"ש .א

שאמר דרך שיחה אמרינן דמילתא דלא רמיא  דכל  .האריך להוכיח כדברי הריב"שו  קצוה"ח ]סק"א[ וכ"כ ב .אין נאמן
 ה.יעל

  ב " בב  דמ"מ נאמן, דאי לא תימא הכי אינו נאמן רק כשאומר בכונה ליורשו וגבי בכור   חולק  -   י' נ"ח[ ]ח"א ס  רשב"ץ .ב
   . מוכח דאפילו אמר דרך שיחה דנאמן :וכק

 שאר קרובים ל מהני אפילו אמר דרך שיחה,  ודנאמן מטעם יכיר    בכור  ביןלק  יש לחתירץ את הרשב"ץ ש  - סק"א    קצוה"ח
 ליורשו, ע"ש. ו בעינן בכונה אלא מטעם מיגדאינו נאמן 

, דכל שאמר דרך שיחה אמרינן דמילתא דלא רמיא עליה  בין בכור לשאר יורשים  אין לחלקחולק על הקצוה"ח ו  -  נה"מ 
בשאר קורבה אמרינן דבדוקא    ואףבדוקא אמר,  אלא  דרך שיחה  והכא לא מיירי באמר א"כ אפילו בבכור לאו כלום אמר,  

 מיגו. אמר ונאמן מכח 

 סעיף ב

 ]ההבדל בין התרת עגונה לירושה[ ישה שמתעדות גוי או א
. אבל  מורישןנוחלים עד שיביאו ראיה שמת    היורשיםאין    -  רמב"םלט.  יבמות קיז. גמ' ב"מ לח:    משנה

 מסיחים לפי תומם, אף על פי שמשיאין את אשתו על פיהם )ונוטלת את כתובתה(  גוייםאו שבאו  אם שמעו בו שמת,  
הקילו בתחילה משום החומרא שהחמירו עליה   ם,דדוקא גבי נישואי  "ע.שו  -  ורשים נכנסים לנחלה הי   אין

 בסופה, דודאי לא תנשא עד שתבדוק היטב אם אמת הוא הקול.  

אין היורשים    אף על פי שהיא נאמנת ותנשא ותטול כתובתה,כן האשה שבאה ואמרה: מת בעלי,    - משנה שם  
 .ו"עש  -נכנסים לנחלה על פיה. 

משום ואין משיאין על פיהם,    דיורדין על פיהם לנחלה בסמוך ]סעיף ד'[  ש  שאין להם סוףלמים  נפלו  ולא דמי ל  - סמ"ע  
החמירו, דכיון   ין ממון,י לענבזה  שחזקתן למיתה לא החמירו   משו"ה  נשיאת אשה אדרבה  לענין  אבל 

 ף ד'[:חכמים טפי ועיין פרישה ]סעידחזקתן למיתה תסמוך האשה ע"ז ולא תבדוק, ובאיסור כרת החמור חשו 

 סעיף ג 

 [ "לנירושת אחיו ]ביבם ב
, שנאמר:  אמרה: מת בעלי, ונתיבמה, הרי יבמה נכנס לנחלה על פיהלרב חסדא   -רמב"ם  שם  יבמות  גמ'  

 סמ"ע. -כי שם מקומו   באה"ע ריש סימן קנ"ח וכ"כ הטור  שו"ע. - יקום על שם אחיו המת )דברים כה, ו( והרי קם.

 

 ד יףסע

 אריות/סימנים[להם סוף/גוב  הסתברות שמת ]מים שאין
ובאו עדים שטבע בפניהם ואמרו: אבד זכרו, אף על פי שאין משיאין את  מי שטבע במים שאין להם סוף,    -רמב"ם  

ברים אלו אינן מבוארים בגמ' אבל הדעת נוטה  וד   שו"ע.  –על פיהם.    היורשים נוחלים  אשתו לכתחלה, הרי
 . בית חדש -  והכי נקטינןדבריו בסוף  תבוכמו שכ ומיהו דוקא כששמעו בו אחר כך שמת  .דיגמה ב רה  – להם
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ונמרים, או שראוהו צלוב והעוף אוכל בו, או שנדקר במלחמה ומת או  ריות  כן אם באו עדים שנפל לגוב א  -  ם"במר

אי לאחר תטלי מה שכתוב אבל האשה אינה נוטלת כתובתה שאין אני קורא לכשתנש  .שו"ע  -  ולא הכירו פניו.נהרג  
באבן העזר סי' יז  ועיין    .דיגמה   ברה   –מודה בזה וכו' אבל ניזונית מן הנכסים    ם"במרה ואף  .  ליכי ראב"ד שם בשם י"א

והכסף משנה פ"ז דנחלות ]ה"ג[ הקשה, דמזה משמע דתרתי בעינן שיעידו עדים בדברים כאלו שחזקתן למיתה   סעיף לה
שישמעו אח"כ שמת, והניחו   שצריכין  ים שטבע לפניהם במים לא כתבני זה בהעידו עדכו' וגם ישמעו אח"כ שמת, ולפ

 :כל שאבד זכרו מסתמא יצא הקול שמתש דחק,פרישה ]שם[ ע. ובצ"

אח"כ  אם אבד זכרו  והכירו אותו, בכל אלו הדברים וכיוצא בהם  אבל היו לו סימנים מובהקים בגופו    -רמב"ם  

ו אלא מפני איסור  שלא החמירו בדברים אל  יאין את אשתו,שאין מש אעפ"י    בעדות זו,יורדים לנחלה  
אח"כ נשמע  ו , אבל לענין ממון אם העידו העדים בדברים שחזקתן למיתה, והעידו שראו אותם הדברים ואבד זכרו,כרת

   שו"ע. - שמת, הרי אלו נוחלים על פיהם.

באה"ע סימן י"ז הם וכמ"ש  ן ג"כ אשתו על פי, דא"כ היו משיאימובהקים גמוריםודווקא בסימנים שאינם    - סמ"ע  
 . שהם סימנים גרועים  וכך קאמר אלא מובהקים לאפוקי חיוור וסומק או כליו היו כך  סעיף כ"ד[,]
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 סימן רפה | נכסי נעדר  

 חשש השתלטות על הנכסים

 עיף אס

 ]שבוי/בורח[ לדעת שלא יוצאכש

  וחלקו אותה ביניהם,ו יורשיו לנחלה  שבוי שנשבה, ונשמע שמת וירד  -רמב"ם מברייתא ב"מ לח:   .א
דכיון דבשבוי מורידין קרוב לנכסיו אף בלא שמעו   שו"ע. -וכן הבורח מחמת סכנה.  ה מידם.יאין אות אין מוצ

שמת להתעסק בהן כאריס, משו"ה כששמעו בו שמת מעלין לקרוב מדרגה אחת שאם ירד בו בתורת נחלה אין מוציאין  
, משו"ה כששמעו בו שמת אין מעלין  שמעו בו שמת אין מורידין קרוב אפילו כאריס  מידו, משא"כ ביוצא לדעת דבלא

ב"י  ועי'    מגיד משנה   - ירד בו בתורת נחלה שלא להוציא מידו, אבל מעלין אותו שמורידין אותו בו כאריס    אותו כ"כ שאם
 :שנדחקו בזה ועי' בנה"מ ס"ק א מה שיישבש"ך ב"ח וסמ"ע 

 והשו"ע יף ג'  וכמו שכתבו הטור סעקרוב לנכסי שבוי ]   אפילו לכתחילה מורידין  -  ]ד"ה היורד[  תוס'ראב"ד   .ב
 . אלא משום סיפא דכשיצא לדעת, דשם אפילו מוציאין מיד קרוב , אין מוציאין בברייתא  סעיף ב'[, ולא נקט

 ששמעו בו שמת יוצא לדעת
עד שיביאו ראיה  מוציאים מידם    ירדו יורשיו לנכסים וחלקום,בו שמת ו  אבל היוצא לדעת ששמעו  -רמב"ם משם  

 ועי' סעי' ד.  שו"ע. - שמת מורישן.

ובמקום הסכנה ואין השיירות מצויות, דהיוצא    דוקא שהלך במקום רחוקו  -  ]זכרון יהודה סי' נ"ג[  ר' יהודה בן הרא"ש

כשהלך לדעת  בל  בדרך זה מדרכו לצוות לביתו, וכיון שזה לא ציוה אמדינן דעתיה דלא ניחא ליה דלירדו בו אחרים, א
, אמרינן דמשו"ה לא ציוה משום דסבר לשוב היום או מחר, ת מצויותבמקום קרוב או במקום שהשיירו

 :בסמוך סעיף ד' וכ"פ רמ"א, דינו כשבויודאי נאנס ווכיון דלא שב 

 סעיף ב

 בורח מסכנת נפשות 
 שו"ע. –שבוי שנשבה הלכה כשמואל ולכן  -שם ב"מ רמב"ם מגמ' 

כנת נפשות, חייבים בית דין להתעסק  מחמת סובורח    -ן דידה אמר וכו' ומפרש בגמ' שם  נחמרב  גמ' שם לט.  
 לצוות ב"ד מחוייבין להזקק לנכסיו שלא יופסדו:דכל שלא היה לו פנאי  שו"ע. -  בנכסיהם.

  רוב למטלטלין יש ללמוד שאין מורידין ק  [ שם ]מימרא דרב יהודה אמר שמואל שבוי שנשבה והניח קמה וכו'  משם    'מגמ  ם"במר
ומורידין לתוך הקרקעות  דים ביד נאמן ע"פ ב"ד,  כיצד עושין, כל המטלטלים יהיו מופק  -

ואז יהיה הכל של זה הקרוב   עד שיוודע שמתו  כדי לעבוד הקרקעות ולהתעסק בהם,ם לירש,  קרובים הראויי

יטלו הבעלים הקרקע    והלאה   , ומאזלקמןואז ישומו לזה היורד במה שעבד באריסות וכד  או עד שיבואו  שירד בה:

 . שו"ע - .לידם

 : להורדת קרוב בלבדטעמים  ב' - סמ"ע

דאין    ויפסיד הקרקע ליטול בו חלקו כמו אריסי העיר    להרבות פירותיש חשש שכוונתו רק    זר  אדם .א
אם  בעליו עמו שישגיח על פעולתו, משא"כ קרוב הראוי לירש דלא יפסידו דיאמר שמא מת והקרקעות יהיו שלו, ושאף  

 ם שלו לדעת התוס'.  לא מת ויבוא מ"מ הפירות כול
, טוב תתן בידו הקרקע ולאכול ממנו הפירות  הקרוב להשחית מנחלתו   למה נפסידכיון דיש להסתפק בו שמת   .ב

 מלתתן לאיש אחר:

 ]עובד אדמה[ בחירת קרוב מתאים
מעמידין    אינן עובדי אדמה,תן  וקצהיו כאן יורשין הרבה, קצתן עובדי אדמה    -  פ"ג סי' יבב"מ    רא"שטור בשם  
ואפילו יש לאחרים ג"כ קרקעות ונותנין אותן ליד אריסים והן משגיחין עליהן, אפ"ה   רמ"א.  -דמה  יד עובדי אב

 סמ"ע: - מוסרין אותן ליד קרובים העובדין באדמתן בעצמן 

 [הבעלים שחזרוכ] ליורדתשלום 
כמנהג ו מה שעשו ומה שאכלו,  ים שהורידו הקרובלאשמין  כשיבוא השבוי והבורח    - שם  ב"מ  מברייתא  רמב"ם  

 . שו"ע - כל האריסים של אותה מדינה
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 תשלום מהשבח
שמין לו    פירוש, מה שנשבח הקרקע בעצמה זולת הפירות:  בשבח  -  ם לוכו  ה"ד  .טל  מ"בעפ"י תוס'    רא"ש  ת"וש

ות ולהכחיש הקרקע  יש לחוש שתהיה כל כונתו להרבות בפירש.  רמ"א בי"א  -אבל פירות נוטל הכל כאריס  
 . לתקן דאף כשיבוא יטול בשבח כאריס ויטול הקרקע מידו, משו"ה הוצרכו ר יבוא השבוי  בסוברו היום או מח 

[  . קושית התוס' ]שם לטבזה ישב וינה"מ.  -  מאליהן נוטלאפילו הפירות שגדלו  -  ]ב"מ פ"ג סי' י"ב[הגהת אשר"י 
 . על רש"י ]שם ד"ה דאילו התם[

אלא מה שאכל אכל  אין לו בשבח כלום,    ואח"כ באו,קודם שהורידוהו,  שמת    שמעו  -  'בי 'יס  ג"פ  מ"ברא"ש  

ומשו"ה כששמעו בו שמת ירד להקרקע בסוברו שהיא שלו ותו ליכא למיחש דיפסידוה,  ש  רמ"א.  -  ומה שהוציא הוציא
ל שהוציא  ינו כדין בעאם יארע דאחר ששמעו בו שמת וזה עבדו ושבחו בא בעל הקרקע, אינו נוטל חלק בהשבח אלא ד

 :דמה שאכל אכל ומה שהוציא הוציא הוצאה על נכסי מלוג של אשתו הגדולה ואח"כ מתה, דדינו הוא

 מינוי אפוטרופוס

   פוטרופוס לנכסי גדולא
 . אפוטרופא לדיקנני לא מוקמינן -גמ' ב"מ לט. 

  עד שיודע בוודאי שמתו   אובאו הבעלים  לעולם בין במטלטלין בין בקרקעות עד שי,  למה לא יעמידו אפוטרופוס  -רמב"ם  

, לפי שאין בית דין חייבים  יעמיד תחתיו אריס ויעיין עליו שלא יפסיד הקרקעעדיף מקרוב, שהאפוטרופוס  ש
ומרש"י משמע שאינן רשאין הואיל ואיכא זילותא    שו"ע.  -  אפוטרופוס לגדולים שהם בני דעתלהעמיד  

 ב"ח. - לבית דין אם לא ימצאו 

שאדם מתרצה להיות אפוטרופוס בשביל היתומים    לפי שלא ימצאו ב"ד מי שיעשה זה,  -[  י' י"בפ"ג ס]ב"מ  רא"ש  
   משום מצוה אבל לגדולים לא יעשה, לפיכך אין ב"ד מצווין לבקש ע"ז כי לא ימצאו. 

מיהו אם היה כאן מי שרוצה להיות אפוטרופוס לתקנת    - .בכ  מ"בנימוקי יוסף  [  ]ב"מ פ"ג סי' י"ברא"ש  
דאי דרשאין להעמידו בין לפירש"י בין להרמב"ם  בזה וו  רמ"א.  -  וואין תקנה גדולה מזשבוי, מעמידין אותו  ה

 ב"ח. -שם הרשב"א )לח ב ד"ה ומסתברא( בוכן כתב הרב המגיד 

 : .ב"ק לטבגמ' בואר כמ רמ"א. -שוטה דינו כקטן, ומעמידין לו אפוטרופוס  -רשב"א 

 יורש המתנגד למינוי אפוטרופוס

נות אפוטרופוס  מיהו היורש יכול למחות שלא למ   -  ה"ארמ  .בכ   מ"ב  י"נ  ב"מ פ"ג סי' י"ב"ש  אר .א
 מצוי ואינו מוטל עליהן:  מדינא ואינו דלא יפסידו לו בדבר שאינו  רמ"א. -

שאין    רמ"א בי"א.  - אין היורש יכול למחות    -   הר ע  'י ס  מ "במרדכי  ו  א "בשרמהרב המגיד   .ב
 :פת"ש -וכן נראה דעת תשובת הרדב"ז ח"א סי' קע"ג  רשב"א: - שלא בטובתו. טירחא בדבר כנ"ל אלמא מוקמינן 

 סעיף ג 

 אפוטרופוס כשאין טורח[   מינוייות ]נוח/קמה הניח
תמרים לגדור וזיתים למסוק,  הניח קמה לקצור וענבים לבצור,  נשבה השבוי וברח המסוכן, ו  -רמב"ם מגמ' שם  

וקוצר ובוצר וגודר ומוסק ומוכר הפירות ומניח דמיהם  ,  ב"ד יורדים לנכסיו ומעמידים להם אפוטרופוס

שאם ירד תחלה, שמא יתלוש אלו הפירות שהם    יו.ן הקרוב לנכס ואח"כ מורידי עם שאר המטלטלים בב"ד,  

רוצה אדם להיות אפטרופוס לגדולים, ה"מ בענין עבודת אף דנתבאר דאינו מצוי ש  שו"ע.  -  כתלושים ויאכל אותם.
והזריעה, מש  קרקע דצריכין טורח  ימי עבודת השדה והחרישה  א"כ בדברים כאלו  ועיון רב על האריסים בעבודתן כל 

להיות  מצויים בני אדם לגמול חסד אף עם הגדולים  ו,  וכן החצרות ופונדקאות   מדין לתלוש ולקצור דאין בהן טורח רבהעו
 :ע"מס  – להם אפוטרופוס 

ואינם צריכים עבודה ולא  נויות העשויות לשכר,  ה"ה בחצרות ופונדקאות וח  -רמב"ם שם  הרב המגיד מ 

כיצד עושין,    שהרי גובה השכר ואוכל. אלאיורש,    אין מורידין להם  ואין אדם נותן אותם באריסות,  טורח,
ואין    עד שיבא ויטול שלו.   ראיה שמת אועד שיביא  ב"ד מעמידין להם גבאי, ויהיה השכר מונח בב"ד  

אריס כדי שלא יפסדו ונמצאו בורים )פי'  וגנות וכרמים וכיוצא בהם, שיהיה בהם כמורידין הקרוב לעולם, אלא לשדות  
  שו"ע. - מענין והארץ הנשמה )יחזקאל לו, לד(, והם שמות נרדפים(. שוממים( ונשמים )פי' 
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 סעיף ד

 יצא לדעת  

 אירע לו ]רטושין[ין ידוע מה א
אין מורידין קרוב    ו,ידוע להיכן הלך, ולא מה אירע ל  מי שיצא לדעת והניח נכסיו, ואין   -גמ' שם  ברייתא ורמב"ם מ

לא לקרקע ולא    ולהעמיד לו אפוטרופוס,ים להטפל בו  ואין ב"ד צריכ   ואם ירד מסלקין אותו.לנכסיו,  
 ואילו רצה שירדו בו אחרים היה מצוהו קודם יציאתו: שו"ע. - , שהרי לדעתו יצא והניח נכסיו.למטלטלין

   :נכסי זהיה דין  כיצד יה -רמב"ם מגמ' שם 

 שו"ע. -שים; עד שיבא זה ויתבע או עד שימות ויתבעו היוריעמדו ביד זה שהם תחת ידו  -מטלטלים   .א
 שו"ע.  -לוקחין ממנו שכר  אין)בהן( שכן מי שהניחו  -  קרקעות .ב
או עד שישמעו בו שמת    שו"ע.  -  כמו שהניחה עד שיבואישארו    -שדה או כרם שהיה בהן אריס   .ג

 :סמ"ע -  ים" מידו וכמ"ש לפני זה במטלטליםויטלום "היורש
ואבדה לדעת    נו איבד ממונו,ישארו בורים, שהרי הוא ברצו  -שדה או כרם שהניחה בורים   .ד

 .סימן רס"א סעיף ד' חו"מבשו"ע כמבואר  שו"ע. - אין אנו מצווין להחזירה

 נפלו לו נכסים לאחר שיצא
ולא אמרינן מדלא ציוה על   רמ"א. -בהן, דינו כנכסי שבוי נפלו לו נכסים בכאן שלא ידע מיהו אם  -ר' ירוחם 

גלי  ליה שירדו בו אחרים, ה"ה בזה שנפל לו אחר יציאתו, אלא מאי דגלי  הנכסים שהניח כשיצא וגילה דעתו שלא ניחא  
 ומאי דלא גלי לא אמרינן בו כן:

וחשב  קום סכנה,  וכן אם הלך שלא במ  -   א" בשרמ  : אכ  מ"ב   רא"ש נימוקי יוסףה  ןב   הד והי  'ר מ  י"ב

 וכנ"ל בסעי' א.  רמ"א. -הוי כמי שיצא שלא לדעת  לחזור ולא חזר, 

 סעיף ה

 ]חשש הפסד היורשים[ שמעו בו שמת
י"ב  רא"שרמב"ם   סי'  פ"ג  שמת  -  ב"מ  בו  היורשיןש  שמעו  לפסידת  לחוש  כל  צריכין  מוציאין  דין  בית  הרי   ,

ואין נותנין אותן מיד ליורשיו    שו"ע.  -  י' ח'וכדלקמן סע  ומניחים אותן אצל נאמן, על פיהםהמטלטלים  
 :שרשב"א חולק. ועי' ב"י דילמא הקול ששמעו בו שמת הוא שקרהראויים לירש ד

  , פן יאבדו ויפסידו אותן בידו  אין נותנין מטלטלין לידו   ,כרצונו מש בהן  תשה לשיכול    דוקא בתורת קרוב  -דווה  ם פאמהר"
 לקמן סימן ר"ץ ס"ב ולקמן סימן זה סעיף ח'.עיין כנ"ל וו מ"אר - כמו אחראבל יכול להיות אפוטרופוס  

ולכרמים כאריסומורידים הקרוב    - רמב"ם   עד שיבא.  ורה שמתרב , עד שיביא ראיה  לשדות  שו"ע.    - , או 
   עי' סמ"ע ועי' נה"מ ס"ק ג'.  - נוטל הקרוב כאריס אף בשבח כשיבוא ו

 שונות

 ת"ש ס"ק י פ

 אורח שהפקיד אצל בעה"ב ומת 

, ב"ד נזקקין  נודע לו שום יורש בעולם ם לאאורח שהפקיד נכסיו אצל בעה"ב ומת, א - סי' יב'.  מלובלין"ם  מהר .א
 . מיד אפוטרופוסהעוללהוציא מיד הבעה"ב 

 שלא מסתבר   וה"ל כממון שאין לו תובעים.  א"צ להוציא מידו כלל  -ח"א סי' קמ"ב    שאילת יעב"ץ .ב
.  חסידות יעשה דבר לצורך נשמתו   נודע לנו בחיותו כו', ואם ירצה לנהוג מדת  שיבואו יורשים שיכולין לברר כיון דלא הוה 

 וכ"פ בפת"ש.

 סעיף ו 

 לנכסים הורדת קטן 
לא יורידו    לנכסי שבוי או בורח או לנכסי היוצא לדעת ששמעו בו שמת,כשמורידין קרוב  לרב הונא    -.  גמ' ב"מ לט

אחר אלא להנות לקרובו, היינו  נותן שלא להוריד    אפילו כששורת הדיןו  שו"ע.  - קטן, שמא יפסיד הנכסים.  
מורידין קטן שאינו קרוב לנכסי  אין  דוקא כשהקרוב הוא גדול, אבל כשהוא קטן אין מורידין אותו, ואין צריך לומר ש

 .  סמ"ע  - שבוי
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לל אלא יהבינן להו  היכא דאיכא קרוב גדול וקרוב קטן לא מוקמינן אפוטרופא כ  –  ב"ח .א
ומשום הכי העתיק הך עובדא דסבתא כדאיתא בגמרא משום    רוטה כן נראה לי דעת  לכולהו נכסי ביד הגדול  

שכתבו לחלק בין חולה וזקן דמעמידין    )דף כ"ח ד"ה והניחו(  ן יטיג  ' התוסדסבירא ליה לחלק בין שבויין לשבויות כדברי  
אותן בחזקת חיים והכא חיישינן דילמא שכיבא סבתא דילמא שכיבא ברתא וטעמא דבשבויות חיישינן טפי למיתה עכ"ל  

בחזקת חיים וניתב הך תוספות. ומפרש רבינו דקשיא להו לתוספות דלבתר דשכיבא סבתא אמאי לא מוקמינן לברתא  
תילתא דשבויה בידא דאחתא כדין ב' קרובים אחד גדול ואחד קטן דיהבינן כולה נכסי ביד הגדול ולא מוקמינן אפוטרופוס  
כלל וכדלעיל בסעיף י"ב והיינו טעמא דמוקמינן לשבוי בחזקת חיים דלא דמי לסבתא שבויה דחיישינן למיתה דאיכא  

ל בברתא שבויה קשיא מאי שנא משאר שבויין. ומתרצין התוספות דבשבויות חיישינן  תרתי לריעותא זקינה ושבויה אב
למיתה טפי פירוש דכיון שעושין להן יסורין אין הנקבה יכולה לסבול היסורין והמכות כמו שיכול לסבול הזכר והילכך 

מורידין האחתא לפלגא דינוקא    אפילו בילדה חיישינן למיתה טפי בשבויות וכיון דחיישינן שמא מתה גם ברתא אם כן אין 
דאין מורידין קרוב לנכסי קטן אלא מוקמינן ליה אפוטרופא ומגו דמוקמינן אפוטרופא לפלגא דינוקא מוקמינן אפוטרופא  

ודלא כנראה מדברי וכדפרישית ודו"ק,  לכולה אבל בשבויין זכרים לא חיישינן למיתה כלל ומוקמינן ליה בחזקת חיים  
ירוחם   ואיכא הר"ר  זכר  קד ע"א( דכתב דאפילו בשבוי  ח"ג  נל"ב  לכל   )מישרים  וקטן מעמידין אפוטרופא  גדול  קרוב 

 הנכסים אפילו לחלק הגדול ולמד כך מהך עובדא דסבתא ולא נחית לחלק בין זכר לנקבה:
דאין חילוק ולעולם בשיש גדול וקטן איכא  כתב בהדיא  שס"ס י"ג  ' ירוחם  ב"י בשם רציין לו  קלו ח  -ש"ך   .ב

מישב דברי הב"ח דכ"כ  "ה  ח"ג סוף סי' קע  שבות יעקבבתשובת    אך  ואין מורידין כו':  למיחש שמא מת השבוי
התוס' בגיטין דף ע"ש, וכן מבואר מלשון ע"ב ]ד"ה מיתה[  פ"גאינו פודה, ובדף  התוס' בכתובות דף נ"ב ע"א ד"ה רצה

 :פת"ש - סוף פ"ד מהלכות סוכה מה שכתב בזה   שער המלךב ע"ש. ועייןכ"ח ע"א בסוף ד"ה והניחו זקן 

.  והוא ישמור חלק השבוישיתנם ביד האריס    אפוטרופוס  עמידין לואלא קטן מ קרוב    ואם אין  - ]סעיף י"ב[    ורט
ישמרנו תחת ידו, ואם יבוא השבוי יתנהו כולו לידו ולא לקטן, אלא שיש תועלת להקטן בהעמדת אפטרופוס זה,  והיינו ש

 ע.סמ" - ע"י אריס ע"י עיון אפטרופוס להקטן,  המושבחת שמת שבוי זה יתנהו הפירות וגם הקרקע מעו שבאם יש

 סעיף י 

 ה נכסי שבויה שהמיר
רא"ש   דתשובת  סי  לב  נמגמ'    כלל  ל   -א:  כתובות  ונשאת  שהמירה  ומטלט,  גוישבויה  קרקעות  כאן  לה  לין,  ויש 

ואין זה דומה לאוכל נבילות להכעיס דמורידין    שו"ע.  -מתנהגים בנכסים כדין נכסי שבוי שלא המיר.  
  שנשבויכול לאכול בהיתר ומניחו ואוכל איסור להכעיס, אבל אלו    את גופו וכ"ש שממונו הוא הפקר, דשאני התם דהיה 

 ו'. לבין הגוים לאנסן, כל מה שעושין להנאתן הוא ולא להכעיס הוא כ

 סמ"ע.  -לכל מי שירצה כו'.  לרבות לזה ולמעט לזה כו',    שהמירושל אלו  וכל ימי חייהן הנכסים בחזקתן    -שם  

 הורדת קרוב לנכסי קטן 

 ירושתושש שיטען שהיא ח
 שו"ע.  - ואין מורידין קרוב לנכסי קטן, שמא יטעון ויאמר: זה חלקי המגיע לי בירושתי. -גמ' שם 

מפני   לתוך שדהו,אין מורידין הגדול    או ברח,ונשבה הקטן  אחד גדול ואחד קטן,  אחים    כיצד, היו שני  -רמב"ם  
ואפילו   חלקי שהגיע בירושתי.ולאחר שנים יאמר: זה שהקטן אינו יכול למחות, ושמא יחזיק זה האח 

  שו"ע   -, שמא יאמר: מחמת אבי ירשתי חלק זה.  של זה הקטן שנשבה אין מורידין אותו לנכסיובן אחיו  
דאין מחזיקין בנכסי קטן אפילו לאחר שהגדיל, מ"מ יש לחוש שמא זה האח הגדול  י"ט[ ]סימן קמ"ט סעיףאף דקיי"ל 

יוודע לו שהיתה של אבותיו למחות בו  יטעון שמעולם היתה שלו שנפלה לחלקו ביר ושה, והקטן אף אחר שהגדיל לא 
ו בני עירו לזה הקטן שהגדיל לירש עם הקטן לנכסיו, יאמרוי  ולהוציאה מידו, מה שאין כן כשמורידין איש אחר שאינו רא

 שהשדה היתה של אביו ויוציאוה מידו כיון דאין מחזיקין בנכסי קטן:

 סעיף ז 

 וב הורדת קרוב מחמת קר
שני אחין מאם אחת ולהאחד יש אח מהאב, וקאמר דאותו אח מהאב  היינו  דאפילו קרוב מחמת קרוב    -גמ' ב"מ לט:  

שמא ימות אחי הקטן    .שו"ע  -  אין מורידין  טור ]סעיף י"ג[  -י קטן אף שהוא קרוב מחמת קרוב  אין מורידין לנכס 
חי ל אם אחי ואם הקטן ומתה אמם, ואלו נפלו לחלק "אמאמו ויאמר זה שהוא אחיו מאביו אלו הנכסים שתחת ידי היו ש

 טור.   -מאבי" מאמו וירשתיו, 

כגון שאם    ן,וי ליורשו אם יש בו צד שיוכל להחזיק בהואין מורידין אפילו קרוב מאם שאינו רא  -טור  
וירשה ואני    הקטן היתה נשואה לאביו, ושמא יאמר אלו הנכסים היו של אם הקטן שהיתה אשת אבי והיא מתה בחיי אבי

 ירשתיה מאבי:

אורך  ל מא חשו חז"ל שאך ושטר חלוקה יש לו קול,  שו"ע.  - ה  אפילו יש ביניהם שטר חלוקאין מורידין    -גמ' שם 
  :הזמן ישתכח הדבר

 דיש שכנים שדרים בצידו ויודעין שהיה של אבי הקטן וששלו הוא, אפ"ה חיישינן שישתכח הדבר:בבתים    אפילו  -גמ' שם  
 שו"ע.  - ירד  שדות, לאו

שמא יאבדו השטרות ויאריכו הימים, ויטעון ויאמר: שזה  אפילו אמר: כתבו עלי שטר אריסות, לא ירד,  -גמ' שם 

 שו"ע. - רושה בא לו מחמתו או מחמת מורישוחלק י
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 לא חלקו וסמוכין על שולחן אחד
היינו כשכבר אינן    רוב לנכסי קטןשאין מורידין קוכל זה    -  סימן תצ"ה נימוקי יוסף ריב"ש  ב"ב קמג    תוס'רשב"א  

 חלקו חלקו,  ר"ל "או" שכבר  וכבר  אף על פי דעדיין לא חלקו כיון שחלוקין הן בעיסתן,    סמוכין על שלחן אחד

. אבל אם לא טענה שהרי כבר חלקנו וזה נפל לחלקי, אף שסמוכין על שלחן אחד אין מורידיןדמדחלקו יש לו קצת  
מעמידין  דוקא ששניהן יחד בעינן, שלא חלקו וגם יהיו סמוכין יחד,    שלחן אחד, וסמוכין על  האחין עדייןחלקו  

 . ועי' נה"מ ס"ק ד רמ"א -קרוב לנכסי קטן 

 ירושה שאינם נכסיםב/רופוסוטאפהורדת 
הפירות  -רשב"א   כשאוכל  היינו  לנכסי קטן,  קרוב  מורידין  דאין  שלו  הא  ויסברו שהוא  יטעו  אבל דאז   .

 רמ"א בי"א. -מותר הנאה מיניה, לו   שאיןבאפוטרופוס בעלמא, 

מותר    "ש בסעיף ו',, דאז ליכא למיחש שיאמר בא לידי בירושה וכמכן אם לא היו הנכסים מירושת הקטן  -ר' ירוחם  
 רמ"א.  -להוריד קרוב  

 סעיף ח

 במטלטלים
מעות של קטן, ממנים    הא דאין מורידין קרוב לנכסי קטן, דוקא במקרקעי; אבל  -  ןואג  חמצ  ברמ  .בכ  מ"ברי"ף  

דבמעות ומטלטלין אף שהן ביד אחר יש לחוש שימכרם או שיבריחם ויאמר להד"ם  שו"ע.  - לו קרוב עליהם אפי
לידו בב"ד והן יכתבו ויחתמו לעדות ולראיה, וא"כ בקרוב נמי מצי למיעבד שימסרו  שמסרו לידי, ע"כ צריכין לסמוך על  

 :פרישה  - עליו הכי

ולכן אם יש בהן קרוב ורחוק,  וק;  עדיף טפי בקרוב מברחו  -מהר"ם פאדווה    אלת  'יס   מ"בהגהות מרדכי  

  -מן  אבל אם הקרוב אינו נאמן, מעמידין רחוק הנא   ושניהם נאמנין בשוה, הקרוב קודם ומעמידין אותו. 
 "א.רמ

ואביו חי,   או ממקום אחר,כן קטן שיש לו ממון מאבי אמו  - צב"י סי' ר"בא בוה רשב"א כלל פ"ב סימן ב' רא"ש 
אם הם מורידין קרוב לנכסי קטן, אלא בית דין מעמידין לו אפוטרופוס.    יןדאאין נותנין הנכסים ליד האב,  

 רמ"א.  - לידו  נותניןעליהן,  אפוטרופוסלהיות מטלטלין, ואביהן ראוי 

 לאפוטרופוסבדיקת אמינות האב 
אין בית דין מחוייבין לחקור בקטנים שיש להן אב,    -בית יוסף סימן ר"נ  הובאו ברא"ש  ה  ן ב  י "ר רמב"ן  

ואפילו בקרקעות אין מעמידין    רמ"א בי"א.  -הן מוחזק שאינו הולך בדרך טובים  אלא אם כן אבי 
 אביו. על ו אפוטרופוס איש אחר אלא סומכין  ל

אם יש לבת ממון ביד אבי אמה ויש לה אב, תשב עם אביה, ואם האב   - סימן ב'  'פבכלל  שהרא" תשובת
סימן ר"צ   דרכי משה -ממון,   בעל אחריות נכסים, טוב שיתנו לו גם המעות שישא ויתן באותו

 סעיף ג'.  

   .אימת אין מניחין קרוב קטן בין האחים שלא יהרגוהוע"ש  -סי' נ"ג  תשובת מהר"ם פאדוו"ה

 סעיף ט 

 [ ונכדבנות  שלוש אמא]האם ובת אחת  נשבתה
וכל  מעשה באשה אחת שהיו לה שלש בנות, ונשבית הזקנה ובת אחתלדעת רבא   -ב"מ לט: גמ'  רמב"ם  

, ומתה בת שניה והניחה בן קטן, ואמרו חכמים: אין מורידין  ו פה היו של הזקנה:ים שהניח הנכס
סים אלו לקטן, ואין מורידין קרוב לנכסי קטן;  ונמצאו שליש נכ שמא מתה הזקנה  את הבת הנשארת לנכסים,  

  שו"ע. - ;שמא עדיין הזקנה בחיים ואין מורידין קטן לנכסי שבויוכן אין מורידין לזה הקטן בנכסים, 

צד עושים, מתוך שצריך להעמיד אפוטרופוס לחצי של קטן מעמידים אפוטרופוס  כי  -גמ' ב"מ שם  
זה האפוטרופוס אינו לתועלת הקטן לומר שיעשה האפוטרופוס לקטן כדרך שעושה ו  ע. שו"  -על כל נכסי הזקנה.  

אריס לנכסים    וי שיעמידהוא לתועלת השבלא האפוטרופוס  קרוב גדול היורד לנכסי שבוי ושיאכל הקטן הפירות כו', א
כסי שבוי  י אפוטרופוס לנאע"פ דאינו מצוו  רא"ש ]ב"מ פ"ג סי' י"ד[,ר"י    -   ויקח בכל שנה חלק השבוי לשומרו לשבוי

 סמ"ע. -  לתועלת הקטן, מצויים הם אפוטרופסים הכא שהואשהוא גדול, 

תרד הבת   חכמים:  מרוא,  בת הנשבית עמה ל  ה קרמה    ידוע אבל לא    אחר זמן שמעו שמתה הזקנה  -גמ' ב"מ שם  
, שלה שהוא ודאי חלק ירושתה מהזקנה שכל הנכסים היו    הנשארת לשליש מנכסים שהוא חלק ירושתה

לשליש   הקטן  הזקנה,וירד  מנכסי  חלקו  לה    שהוא  מעמידים  השניה  השבויה  בת  של  והשליש 
של הקטן שבאותו  ואגב חלקו    ן חצי השלישמפני חלק הקטן, שמא מתה גם הבת השבויה ויש לזה הקטאפוטרופוס  

   .ו"עש -וכן כל כיוצא בזה. שליש מעמידין אפוטרופוס על כל אותו שליש ולתועלת הבת השבויה, 
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יוסף  ולא מוקמינן ליה אפוטרופוס,    -  מדפי הרי"ף.  בכב"מ    נימוקי  מיירי בקטן שיודע לפקח  הא דנותנין ליד הקטן 
הרא"ש  כעין זה כתב  ו  מנותו אפוטרופוס בשל אחרים.בינן ליה, אבל אין ראוי למשו"ה מאי דהוה דידיה יה   בנכסיו,

 ]שם פ"ג סי' י"ד[  

דזיל בתר טעמא דאין מעמידין    וי"ל.  בסימן ר"צ ב'כנפסק    ים לאפוטרופוסאין מעמידין נש קשה דהא    -סמ"ע  

שהיא    העמיד אריסצריכה לטרוח או לשהכא  שאני  נשים משום דאין מדרכן לצאת ולבוא ולטרוח בנכסים,  
 תעיין עליו בשביל חלקה ואגב נמי הוה חלק הקטן משומר:
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 סימן רפו | מזונות היתומים מהנכסים  

 סעיף א

 בית תפוסת ה

 ואח"כ נוטלים ולקים ח
או בנות גדולות וקטנות, והגדולים צריכים מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים    -שנה ב"ב קלט.  מרמב"ם מ

אין ניזונים ולובשים מן האמצע, אלא    והקטנים צריכים להוציא יותר במזונות,להוציא יותר במלבושים  
 .שו"ע - וכל אחד ילבוש ויזון משלוחולקין בשוה 

פ"ט מהלכות הרב המגיד    -   דמחאה מהני אפילו כולם גדולים  דוקא בשמיחו  -  ב"ב פ"ח ה"ד   א מתוספתאב"רש .א

ניזונים ומתפרנסים אלו עם אלבסתםאבל  ,  רמ"א  נחלות ומוחלים זה לזה ו,  ,  נינהו    -  דסתמן שותפין 
 וכן לענין השבח וכמ"ש ר"ס רפז: שו"ע.

 -במה שכלה ונאבד,    יכולין לתבוע מותר חלקן אפילו לשעבר  -ד"ה בגדול  :  בב"ק יא  תוס'ר' ישעיה   .ב
 וכ"פ גר"א.  שו"ע בי"א.

קטנים צריכים  ם מה שאין שייך בקטנים, וה שגדולים צריכים יותר בבגדי  שיש גדולים וקטניםהכא    דוקא  נחלקו  -סמ"ע  

לקמן  כד  לן שוויןאך היכא שכויותר במזונות מה שאין שייך בגדולים, אין סברא לומר שנתרצו בתחילה לזה,  

י"ל  בזה  שקפידתן אינה אלא בבגדים מה שתיקן אחד לנפשו או לאשתו ובניו יותר מאחרים,  ש  לא נחלקו  בסימן רפ"ח 
להקפיד אלא כל אחד יכסה במה שירצה, וכשיראה שחבירו   דעתן להקפיד היתה כונתן שלא   דמתחילה כל זמן שלא גילו

 .יעשה לו ולאשתו בגד טוב גם הוא יעשה כן

 יף בעס

 [חלוקה  קודםגדול האחים ]נוטל 
הנושא ונותן בנכסים,    גדול האחים  אבל  בד"א, שאין תועלת לקטנים במה שלובשים הגדולים.לדעת רבא    -גמ' ב"ב קלט.  

, הרי זה לובש מתפיסת הבית. ואם  שהוא מלובש יפה, כדי שיהיו דבריו נשמעיםויש תועלת לקטנים במה  
 "ע.שו  - בידו, הרשות בידן.  מיחו

אף על גב דבלא מיחו אף שאינו גדול האחין מבואר    -]סעיף א'[  דרישה  ]סק"א[    שער משפט  מדפי הרי"ף[  .]ה   נימוקי יוסף
אף  פרנסין אלו עם אלו דמוחלין זה לזה, מ"מ יש חילוק בין גדול הבית לאחר, דבאחר  בסעיף א' דבסתמא ניזונין ומת

בגדול הבית בעינן שמיחו תחילה בשעה  עדיין לפנינו, אבל שכבר עשו והלבישו עצמן יש בידם למחות במה ש
 -   ואין שמין אח"כ אף מה שעליול אם לא מיחו מתחילה כלל, מחול אף להבא  דלבש וכיסה, אב 

 ק א. "ספת"ש 

 סעיף ג 

 חלוקה קודםהוצאות נישואין 
גם כן    , ישאו הקטנים [טור  -  מהאמצע]  נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם  - רמב"ם ממשנה ב"ב קלט.  

ה  יחלוקו.נכסים  מכלל  מיתת   ואח"כ  לאחר  הקטנים  ואמרו  אביהם,  בחיי  הגדולים  נשאו 
  שנתן להם אביהם נתן   מה   אלאאביהם: הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם, אין שומעין להם,  

 שו"ע.  -

 נדוניה ומת קודם החתונה התחייב
אין נוטלין הנדוניא אלא    א ומת קודם שנכנס לחופה,מי ששידך בנו וקצב ליתן נדוני   - סימן קד    ווייל  י" תשובת מהר

דמאיזה טעם יזכה, דאין כאן מתנת שכ"מ ולא מצוה מחמת   .רמ"א  -שהרי לא זכה בה בחיי אביו    מחלקו,
כל   ועוד דילמאהושלש מתחילה לכך.  דווקא בד  [ג.ין יהתוס' ]גיט תה. ואי משום מצוה לקיים דברי המת, הא כתבו  מי

בחלקת מחוקק ס"ק י"א ובבית שמואל סק"ט   באה"ע סימן נ"א ועיין  ל שם.מהר"י ויי  -דוקא בחייו, מה שקצב לו היינו 
 :בפתחי תשובה שם ס"ק ז'וכמה חילוקי דינים בזה, 

האי קנין לא קאי אאותו בן אלא קאי אאותו שכנגדו ששידך בתו לבנו,    אפילו נתקשר אביו בקנין,  -סי' ק"ד    לוויי  מהר"י

 סמ"ע. -יתן כמדובר שיתן הקנס לשכנגדו. שאם יעבור ולא 

, דלא ליקח דבר זה  ופסק לה נדוניא ומת ראובן קודם שהשיאה   בראובן ששידך בתוה"ה    -בסי' קמ"ב    מהר"י ווייל
ירושתה כו', ולכל היותר אין ליקח מן האמצע אלא סך המבואר רק אותה הבת המשודכת תתנה מחלק  האמצע    מן

 :סמ"ע -. בכתב הקנס
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אין המשדך והאחין רוצים לקיים  כשמת האב קודם שהגיע זמן הנישואין ו  -קל"ט  ד"פ סי' תת   מרוטנבורג  מוהר"ם
באה"ע סימן נ' סעיף ו'  ועיין    סמ"ע.  ק"ד  י' ס  מהר"י ווייל  -  ה שקיבל עליו אביו, פטורים מהקנסמ

 פת"ש.  -ברמ"א 

 אב שפדה את בנו, האם נחשב למתנה
ולא אמרינן שאביו  התפיסה, מנכין לו אח"כ מחלק ירושתו,   אביו מן מי שפדאו - סימן קיתשובת מהרי"ו 

 :רמו 'וף סיסוכ"פ ב רמ"א. -אא"כ יש אומדן דעת שהאב נתן במתנה נתן לו מתנה, רק הלוה לו; 

אבל מה שנותן האב  כיון דמחויב האב לפדותו לא אמרינן שבמתנה נתן לו,    דוקא גבי שביה  -סי' נ"ה    שארית יוסף
דודאי היכא דנותן לו בסתם  סימן ע"ט סק"ב   שער משפטוכ"פ  .דאל"כ למה עשה כןנן שמתנה היא ברצון אמרי

 ומת אין היורשים יכולים להוציא ממון מספק, ע"ש.  

 שהאב חייב לפדות בנו העני. כמ"ש בשו"ע יו"ד סימן רנב.אם היה הבן עני, פטור מלשלם  -יון בגל חת"ס

לנכות  לא היה דעת האב  פשוט ש  בנתפס מחמת עלילה,עשיו הרעים אך  כל זה בנתפס עבור מ  -  ערוך השולחן
 מחלק ירושתו. 

 . ה ,סעיף ד

 מתנות החתונה ]שושבינות[ 

 ל מי חל חיוב החזרת השושבינותע
 ונשתלחה שושבינות ,והיתה ההוצאה משל אבועשה לו משתה, השיא האב את בנו  -תא ב"ב קמד: ייבר

חוזרת מן אמצע. אבל אם הוציא הבן במשתה   יתת האב,ר מלאח כשהיא חוזרת    לזה הבן בחיי האב,
 שו"ע.  -. אלא )מחלק( הבן שנשתלחה לו בלבדמשלו, אינו חוזר 

 שושבינות שחזרה לאחר מיתת האב
האב ששלח שושבינות בשם אחד מבניו, כשתחזור השושבינות לאותו הבן הרי    -"ב שם  תא בבריי

 שו"ע.  -היא שלו. 

 שו"ע.  - בשם בניו סתם, כשתחזור תחזור לאמצעב שלחה האאבל אם   -ברייתא ב"ב שם 

ים  פירוש, בשעה שישאו נש   כולם  [הבנים]  אין זה שנשתלחה לו חייב להחזירה עד שישמחו בו  -ר"י מגאש  

שכיון    שו"ע.  -  , שהרי כולם שושבינים, שבשם כולם נשתלחה.לחו לו בשעת נישואיווישמחו בו כדרך שש
 חייב בשמחתם וכמש"ש וחוזרת בעונתה:ם שכולם שושבינים שלו ולכול

, מחזיר חלק זה ששמח עמו  פירוש, אם מקצת מהן נשאו נשים  לפיכך אם שמח במקצתם  -רמב"ם   .א
כיון דאם לא ישאו אחרים נשים או    שו"ע.  -  , שיחלקו כל האחים באותו חלק.רושפי  בלבד, והרי הוא לאמצע

ו, והרי אביהן ת אזי יהיה זה שנשתלחה לו פטור מלשלוח לבינוהשושישאו אלא שלא ישאו כדרך שנשא זה שנשתלחה לו 
  ת מחלקןיבואו ליהנו ד והאחרים לאמתנה ששלח לכל בניו, ואיך יהנה זה שנושא במה שנשלח לו לבדעתו היתה לזכות ב

 משנה. מגיד   -

של א  הושמח במקצתם  אם    -]סעיף ו'[    טור]ב"ב קמ"ד ע"ב ד"ה האחין[    ר"י הלוי]בהשגות שם[    ראב"ד .ב
דבשעה ששלח אביהן בשם כולם דעתו היתה כאילו נתן לכל אחד מבניו חלקו מהמתנה שכל אחד ישלחנו   אותו שנשא,

  - לחה לו חייב להחזיר לכל אחד מהן חלקו לבדו בשעה שישא כמו שנשא הוא בשמו לזה שנשתלחה לו, ואז היה זה שנשת
 סמ"ע. 
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  שבח הנכסים רפז |סימן  

 חלוקת השבח 

 עיף אס

 שהשביחו את הנכסים ליםגדו
מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים, והשביחו    -משנה ב"ב קמג:  מג'[    -]פ"ט מנחלות ה"ב  רמב"ם   .א

 סמ"ע.   - ואפילו אם השביחו מכיסם  שו"ע -  עלאמצהגדולים את הנכסים, כל השבח 

דהיינו דוקא כששבחו הנכסים מחמת עצמן,   -ם ינושאר ראשו 'ט  'יס ט"פ ב"ברא"ש  ד"באר .ב
כיון דאין כאן חסרון כיס וגם לא טירחא בהשבחה בגופו  בית, או שנשאו ונתנו בסחורה;ששכרו פועלים מממון תפיסת ה 

אבל אם השביחו    טור ]סעיף א'[:  -  .תפיםוגריעי משאר שו  מחלי אהדדיאלא נתרבה לו טורח ע"י שכירות אחרים,  
ידי שהוציאו הוצאות משלהם,   ולבנות,על    השבח לעצמן. ואם השביחו   או שטרחו בגופם לחפור 

השבח לאמצע   כגון לשמור וכיוצא בו,קטנים גם הם יכולים לעשותו,  בדבר שאם היו מודיעים ל
עריסה ואינן יכולין לשמור,  קטנים הללו מוטלים בלו  אפי  שו"ע.  -  אף על פי שטרחו בגופם, כיון שלא הודיעום תחלה.

  ז. ]ב"ב ס  נימוקי יוסף  -פא ומחלי  מכל מקום כיון דשמירה יכולה להתקיים על ידי שאר קטנים לא מחשב מלאכה בגו
 .הרי"ף[ מדפי

 כשהיה ממון בתפיסת הבית
משלהן מעות לשכור    ם הוציאווהגדולי  שהיו יכולין לשכור פועליםבתפיסת הבית    אם היה ממון  -נתיבות המשפט  

לומר  כאן חזינן דלא מחלי דהא טרחו בגופן ובכה"ג לא מחלי, וגם א"א  ש, נוטל בחלק הקטנים כאריס  פועלים,
הקט אוהבי  היו  גדולים ראו  אמרו  הוי  משום דאי  הכל,  קרוביה שיטלו  אביהם נים או  משל  פועלים  משכירים להם  ם 

 ת ממילא היו ג"כ הב"ד משכירין פועלים.  בשבילם, וה"נ כיון דיש ממון בתפיסת הבי

 ראו מה שהניח לנו אבא אנו עושים ואוכלים

שםרמב"ם   .א במשנה  גרסתו  רא  -   עפ"י  אמרו:  לואם  שהניח  מה  ואוכלים,ו  עושים  אנו  הרי  אבא,  של   נו  השבח 
חו  שב  אבלוהוא שיהיה השבח מחמת הוצאה שהוציא המשביח,    סמ"ע.  -   שנשבח בחלק שאר אחיןאפילו מה    משביח

 שו"ע. - נכסים מחמת עצמן, השבח לאמצע.

אפילו בחלק כל השבח שהשביחו בכל הנכסים,    -ם  ינו שאר  ראשו  'ט   'יס   ט"פ  ב"ברא"ש    ד"באר .ב

ואף על גב דשאר שותף אין לו בשבח אלא    .שו"ע  -  ת נכסיםפילו השביחו מחמ הוא של עצמם וא   האחים,
חילה אדעתא להרויח ושתקו כשאמר  כשאר אריס ואפילו אמר לעצמי אני עושה, שאני הכא כיון שהן אחים ולא נשתתפו ת

 . טור ]סעיף ג'[ -להם לעצמי אני עושה, ודאי מחלו ויטול כל השבח. 

אם האחים גדולים, א"צ  שם    ממעשה דרב ספרא   -  קיב ש  אל  ה"ד  .דמק  ב"ב ר"ן    'ט  'יס   ט"פ  ב"ברא"ש  
  סמ"ע.   -  אפילו שלא בפני אחיו סגי בהכי משום דחברא חברא אית ליה וכדין מחאה   לאומרו בב"ד, רק בפני עדים

דב"ד אביהן של קטנים הן ואולי יחוסו  שיאמר אותו בפני ב"ד  ומים קטנים, צריך  אבל אם יש בהן ית 

 . רמ"א - וימנו אריס ואפוטרופוס לשבח להן חלקן:

 כשאשת המת היא היורשת
וכן אם היתה אשתו של מת היא היורשת בכלל אחיותיה או בכלל בנות    - משנה ב"ב שם  "ם מרמב

וראובן שנשאה אין לו יורש, ומת שמעון  ולא היו בנים לשמעון אלא בנות,    כגון ראובן שנשא לבת שמעון אחיו  דודיה
טור ]סעיף    -ונמצאת אשתו יורשת נכסיו בכלל שאר אחיותיה  ואח"כ מת ראובן ונפלה ירושתו לפני בנות שמעון אחיו,  

לי בעלי הריני עושה    מה שהניח, והשביחה הנכסים, השבח לאמצע; ואם אמרה: ראו  ה'[
   שו"ע. -, השבח שלה  פירוש, משל עצמה  הנכסים מחמת הוצאהביחה  , והשואוכלת

ראו,   שבח מחמת הנכסים שלה כיון שאמרה  הרמב"ם והפוסקים, דלדידהו אפילו  נחלקובזה ג"כ   -ס"ק ה'  סמ"ע .א
 ע"ש.  

דהוא של היורשים. דהרמב"ם מפרש שבח נכסים מחמת נכסים היינו כגון   בזה כו"ע מודים -נתיבות המשפט  .ב
 א ואלים, כמו שפירשו הרבה מפרשים.  דיקל

 שכר העמל
טלים  אף על גב דבשאר שותפים נושו"ע.    -אפילו שכר עמלם לא יטלו    -רמב"ן רשב"א    'ט  'יס   ט"פ   ב"ב  רא"ש  

 אשר"י ]ב"ב פ"ט סי' ט'[.    -י אחים דמחלי אהדדי. שכר טרחם כאריס, שאנ

, אלא אורחא דמילתא  גדולים וגדוליםה  ה"ולאו דוקא בגדולים שמחלו לקטנים אלא    - ]ב"ב פ"ט סי' ט'[.  א"ש אשר"י  ר

 ]סעיף ד'[: טור - נקט דאין דרך קטנים להשביח, משא"כ כשכולם גדולים דדרכן לעבוד זה היום וזה יומא אוחרא,
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 אחריות היורש בנכסי הירושה
בבעלים.  דמיקרי שמירה    פטוראפילו נגנב או נאבד    אח גדול שנאנס דבר מידון כ"ב,  ספר משפטים סימתשובת מיימוני  

 סימן קע"ז ]מחודש ד'[: בית יוסףא',  דרכי משה -

 כשאין האחים ניזונים ביחד
יחד, אפילו השביח  ן שניזונין  וכל זה באחי  -פ"ג דב"מ סי"ד  רא"ש  ראב"ד   ניזונין  יחד, אבל אם אין 

 רמ"א.  -מחמת עצמו, אינו נוטל רק כשאר יורד שלא ברשות לנכסי חבירו 

, והטעם משום דגדולים וגדולים דדרין יחד וחילקו נפשם  ים וגדוליםפילו בגדולדין זה א  -ס"ק ט"ו    סמ"ע .א
 במזונות וכו',  

, דהעיקר הא דהוי כיורד שלא ברשות הוא מטעם דאין  ם וקטניםוליבגדדווקא  דין זה    - נתיבות המשפט   .ב

 . ורד ברשותשניזונין יחד ושייך בי משום אבל בגדולים וגדולים לא גריעי משאר שותפין  ,מורידין קרוב

 כשהשביחו בניו של אחד מהאחים
לי מה    הנכסים, אינו יכול לומר: תנואחד מן האחין שהיו לו בנים הרבה והשביחו    -הרב המגיד  

, וכן האחרים כיון דהעמידן סתם מסתמא במקומו העמידן, וכל שהשביחו כאילו השביח הוא ומחל  שהרויחו בני
 רמ"א.  - ך, אלא הכל מן האמצעאינן יכולין לומר: תן לנו מה שאכלו בני

 רמ"א.  -  האחין ושתקו, הוי מחילהאחד מן האחין שנתן מתנה לאחרים, וראו    -   .ה  ק"בנימוקי יוסף  
 :גר"א  - כיון דחזו ושתקו מחלו דא"א לומר דשתקו דלאח"כ בשעת חלוקה יהב להו דהא איהו גופיה ל"ל זכותא בגווייהו  

 סעיף ב

 ת"ח שהשביח  יורש
אחד מהאחים שלקח מעות ועשה בהם סחורה, אם היה תלמיד חכם גדול  לרב ספרא    -.  גמ' ב"ב קמד

, הרי השכר ה עם דרך ארץלהרויח בו כי יפה תוראם לא שיש לפניו עסק    תורתו שעה אחתשאינו מניח  
שבשביל אחרים ודאי אינו מבטל כיון שאדוק    שו"ע.  - שלו, שאין זה מניח תורתו ומתעסק לצורך אחיו.  

   סמ"ע. - ורה כ"כ בת

כשטורח  אך בנה"מ התקשה ש  .נכסים כנ"לה"ה אם היה טורח נפשו בהשבחת  לאו דווקא סחורה ד  -ס"ק י"ב    סמ"ע 
 שבח לעצמו, ועל כרחך כוונתו בהשביח ע"י שכירות פועלים. לו בשאר אנשים ה גופו אפי

אין  ש"י ]שם[ כתב עליו  בבאך  ה.  דרכי משסמ"ע מ  -   אין ת"ח נוהג בזמנינו  -מדפי הרי"ף[    .]ב"ב סז  נימוקי יוסף
דגם בזה"ז  כנזי  אורי אשמוהר"ר  סימן ט"ו אות ג' בשם הגאון  ברכי יוסף  וב  סימן רס"ב ]סקמ"ו[:  ועי' סמ"עדבריו נראין,  

 פת"ש.  -ע"ש.  יש אותו דין דת"ח שלא יפסיד הת"ח, ותמה על הסמ"ע במ"ש דבד"מ מסיק כדעת הנ"י, שזה אינו

 סעיף ג 

 שים קטניםכשנודע שיש יור
ואחר כך נודע שיש לו   ונטע ובנה,מי שירש את אביו, והשביח הנכסים עובדא במרי בר איסק  -גמ' ב"מ לט: 

ו דאין מורידין קרוב לנכסי קטן   שו"ע.  -  אם קטנים הם, השבח לאמצע;  אחרת,במדינה  אחים   אפילו  . 
 :פרישה ]סעיף ו'[ - עכשיו הוא גדול, כל שהשביח בקטנותו הוא לאמצע

אינו מחויב לשלם מה שאינו    דלא ידע ביה שיניחם דכיון    שאכל כבר אין מוציאין מידו,  האך מ  -  נה"מס"ק י"ד    "עמס

כיון דאם יפסדו מה    והטעם,  שהשביח הגדול שלא מדעת הקטן,  השבחת שבא מחמת  ירובפ   ווקאודבעין.  
כו להחזיר מעות יתומים שיכולין לומר  ויהיה היזק להיתומים מגוף הקרן ודאי שיצטר  נו כגון שישרפוששתלו ומה שב

אבל בלא ידע אין החצר ילנך ולך, א"כ לא זכו היתומים בהאילנות והבנין עד שיתוודע להם וזכה להם חצירם,  עקור א
קו זכה  שלא  וכיון  ]ברמ"א[,  ג'  סעיף  רס"ח  בסימן  כמבואר  לבוא  רגיל  שאינו  בדבר  ובאחריות קונה  להם  שיודע  דם 

צריך ובא להן אח,   היתומים  מקרקעאבל אם אכלו פירות פטורין מלשלם הפירות.  המשביחן קאי, משו"ה  
 מת שלא ידע פטור., דכי משום שאכל דלאו דידיה מח להחזיר הפירות שאכל

ות  כן אח שירד לנכסי קטן והשביח, אין שמין לו כאריס, אלא השבח לאמצע, שהרי לא ברש  - טור  
   :קרוב לנכסי קטן מורידין שות דאיןשירד שלא בר וכנ"ל שו"ע. -ירד. 

 גדוליםכשנודע שיש יורשים 
ולא דמי לרמ"א    . שו"ע  -   אריס אם היו גדולים, הואיל ולא נודע שיש לו אחים, שמין לו כ  -.  גמ' ב"מ מ

סעיף א' דאם אינן ניזונין יחד וירד אחד לנכסים והשביח דידו על התחתונה, זה לא שייך אלא כשדרים יחד וחלקו נפשם  ב
 סמ"ע.  -ות דה"ל יורד שלא ברשות, משא"כ כשהוא לא ניזון במקרה מפני שלא היה במדינה. במזונ

אין קרוב    וירד בה קרוב ובא השבויסימן רפ"ה סעיף ב'  ב  שמת  שמעו בוהקשה מדוע שמין כאריס וב  - סמ"ע  
ידע כלל שיש לו   דמאחר ששמעו בו שמת סמכא דעתיה ולא יפסידו כו' וה"נ נימא הכא כיון דלא ם?נוטל בשבח כלו

ונכנס    דשאני התם דאף ששמעו בו שמת מ"מ לא היה סבור שבודאי מת,אח ודאי סמכא דעתיה,  
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א דלא ידע בו כלל, את שלו, ומחשב קצת לידע ביה ומחל, משא"כ הכ  בוא אחיו או מורישיו יטולאדעתא דהכי דאם אולי י
ל הפירות, יש לו הדין מוציא הוצאות על  כיון שאוכל כשמעו בו שמת  תירץ ד  ס"ק ז' תיבות המשפט  ובנ :גם נכנס ברשות

י לא יטול  אדעתא להשביח, מהיכי תית   נכסי אשתו דמה שהוציא הוציא, אבל הכא שאינו אוכל הפירות כלל ולא ירד רק 
 כאריס ומהיכי תיתי ימחול מלאכתו בחנם.
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 חלוקת הבגדים סימן רפח | 

 סעיף א

 בגדים שעליהם
אין שייך גנאי    שבאחים  שו"ע  -שלבושין בו  פירוש,    האחים שחלקו, שמין מה שעליהם ר  לר' אלעז  -גמ' ב"ק יא:  

 . טור -  במה שיוצאין ונכנסין בבית דין

 סמ"ע.  -  שמין אותןכגון בגדי שבת ויום טוב דיכולים להביאן לב"ד ולשום אותן  אם אינו עליהןו  -טור 

, ואמרינן דמחלי בדברים שאינן עוד בעין,  אין שמיןן עצמן מהבגדים אפילו מה שכילו האחי  מה שכבר כלה ונאבד  -טור  
ועיין לעיל ריש סימן  .  אותה ההוצאה בחלקו  שעשו מחאה בתחילה זה בזה שמי שקונה דבר מתפיסת הבית ינכו לו אם לא  

 . לא חילק שם כמו שחילק כאן בין אם כבר כלה ובין בגדי עצמו לבגדי בניו  בסמ"ע שביאר מדוערפ"ו ]סק"א[ 

 שעל גדול האחים ים בגד
לאחים דלביש וכסי ביה כי היכי    דניחא  רמ"א.  -   אין שמין מה שעליוגדול האחין  ב פפא  רל  -  שם  ב"ק  'גמטור מ

 טור.   -ולין למחות בו, אבל כל זמן שלא מיחו בו מסתמא ניחא להו, לישתמעי מיליה, ומיהו לכתחילה יכד

והיינו טעמא,  דאין הלכה כרב פפא,  כתב טעמו משום דס"ל  ב"י  וב  ,גדול האחיםדין    השמיט  -פ"י דנחלות ]ה"ג[.    רמב"ם
, חלק על הב"יעתה אחר שבאין לחלוק. ובדרישה  דאף דניחא לאחי במאי דלביש וכסי היינו דוקא קודם שחלקו אבל לא

כתב    כן בגר"או  ג"כ כתבו בסימן קע"ו סעיף ט'.  השו"ע, דהא  כן תמה בנה"מהרמב"ם בסוף פ"ט דנחלות ו  שכתבו כבר
 "ע בסי' רפו ס"ב:ו"ש בפ"ט וש"ע סמכו עמוהרמב"ם ושש

 בגדים שעל נשותיהם וילדיהם
]ה"ג[.  רמב"ם   שעל בניהם ובנותיהם שקנו להם מתפיסת הבית, אין    מה  אבל  -מגמ' שם  פ"י דנחלות 

גנאי להן לבוא לב"ד אמרינן מסתמא  ש  שו"ע.  -שמין. וכן מה שעל נשותיהם, שכבר זכו בהם לעצמם.  
 . בסמ"ע, ועי' טעם נוסף טור מגיד משנה  -  י אהדדי שלא יביישן בזה מחל

בד"א, בבגדי חול. אבל    -  ד"ה  וס  א" פ  יןשוד יקב  מירושלמי  .ה  ק"ב  רי"ף  םשב  המ  ה"ד  םש  ק"בתוס'  
 שו"ע.  -ד, שמין מה שעליהם. בבגדי שבת ומוע

 סעיף ב

 חלוקה שלא כרצון המצווה

 לצוואה הנוגדתוקף חלוקה ת
שדה מנכסיו,    שיתנו לפלוני דקל אומי שצוה בשעת מיתתו  מעשה בגמ' וכדעת אביי    -גמ' כתובות קט:  

ולקים  חוויתנו לזה מה שצוה מורישן, ואחר כך חוזרים כלום, החלוקה בטלה, ולא נתנו לו  וחלקו האחים
 . שו"ע - פירוש, חולקין מחדש: בתחלה

אם ירצה אחד לקיים החלוקה וליתן לו משלו וחבירו יתן לו מעות,    - 'ד י  'י ס  ג "יפ  תוב ותכרא"ש  
לו את דקל שלכם ואני אתן חלקי במעות,    ו ולומר להן או תנו אחד מכםאחי  ת את דיכול לכפו   רמ"א  -הרשות בידו  

 ור. אתי שפיר אף לגרסת הט. ועי' סמ"ע שדין זה או אני אתן ותנו לי חלקכם במעות

  -  בסימן קע"ה סעיף ג'המבואר   מבא להן אח ומבא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהןהקשה  -ס"ק ה'  סמ"ע

דעליהן ליתן לזה השדה או הדקל   וי"ל דשאני הכא דידעי כל האחיןלוקה  שכל אחד יכול לבטל הח  ד'

ועוד י"ל דשאני התם מו מתחילה לסלקו במאי דאפשר  ולא נתנוהו לו, לא מחשב גבייהו זה לטעות אלא כאילו הסכי
כמו לאחין שהיו כאן, בזה דוקא   דהאח היה שוה עמהן בחלוקה והיתה לו זכות בכל אחת מהשדות

דאמר תנו דקל פלוני לפלוני דלא היתה לו זכות בשאר הדקלים,  לוקה היתה בטעות מעיקרא, משא"כ בזה  אמרינן דהח 
  החלוקה כשנתרצה האחד ליתן לו אותו הדקל ולהניח לחבירו מה שעלה בגורלו. משו"ה לא מבטלינן עבור זה כל

וא"כ   משום דאין ברירה,  דאחין שחלקו לקוחות הן   ]ב"ק ס"ט ע"ב[, דהא קיימא לן תירץ  -   נתיבות המשפט
לישי  כיון דאין ברירה כל אחד יכול לבטל החלוקה, שיכול לומר אותה שדה שנתתי לך היתה של אח ש  כשבא להן אח 

ודמי לשדה זו לכשאקחנה   ועכשיו הוא שקניתי ממנו אחר שבא וחלקתי עמו, נמצא שבשעה שחלקנו לא היתה השדה שלי,
 ע"ש.  א'[.]סימן רי"א סעיף  קנויה לך דלא קנה 
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   | אופן החלוקהסימן רפט 

 מקצתן גדולים ומקצתן קטנים 

 עיף אס

 חיוב העמדת אפוטרופוס/גורל
מי שהניח יתומים, מקצתן גדולים ומקצתם קטנים, ורצו  חמן אמר שמואל  רב נאמר    -קידושין מב.  גמ'  

הגדולים חלקם כדי שיטלו  בנכסי אביהם  ה   לחלוק  ולהיות  שאין הגדולים רוצים לטרוח עבור  קטנים 

ברי כנ"ל  לאמצע  לעצמן  השבח  חלקן  וישבחו  יטרחו  רפ"ז, אלא  סימן  ב"ד אפוטרופוס  סמ"ע  - ש  , מעמידים 
 שו"ע. -לקטנים  

יפה, לאפוקי שיודחו   שו"ע.  - .  בורר להם החלק היפהו  - רמב"ם מגמ' שם   .א ג"כ חלק  ר"ל שיהיה להן 
 .  סמ"ע - הפחותמהגדולים לחלק 

משום דאי אפשר לצמצם אע"פ שעושים בשומת ב"ד ובאפוטרופוס, ו  רמ"א.  -  רלצריכים לחלוק בגו  -  טור .ב
 .  סמ"ע  - שיהיו שוים ממש 

 מחאת הקטנים לאחר שהגדילו
כהריטב"א ודלא  שו"ע. - שהרי על פי ב"ד חלקו להם.אם הגדילו אינם יכולים למחות,  -גמ' קידושין שם מב"ם מר

 :הסובר הגדילו יכולים למחות דפסק כשמואל

ואם טעו ב"ד בשומא    -  ןי ררובו   ה" ד  .במ  םש   'סות ב  י" ר  ו עטד   אה  ה "ד  םש   רש"יעפ"י  ' קידושין מב:  מג
ב'[, ביתומים    "ז סעיףסימן רכ]כאף על גב דבעלמא שתות קנה ומחזיר אונאה  ופחתו שתות, יכולים למחות  

הוא    שו"ע.  -  שהגדילו וחוזרים וחולקים חלוקה אחרת, אחר    :סעיף ג'[ בסימן ק"ט  ]כמבואר  החמירו  
נתוודע לב" נקט, דכל ששמו הב"ד בהכי לא  ד שטעו בשתות שחוזרין, אלא אורחא דמיהדין קודם שהגדילו אם  לתא 

יחקור אחר מעשה ב"ד, אבל כשיגדלו ה  ועומדים על נתוודע הטעות, דמי  ם עצמן רגילין ליתן לב ומדקדקים בשלהם 
 :סמ"ע  - הטעות

 שומת ב"ד[  סמכות האפטרופוס לחלוק ]בלא
ח'  תשובת הר"ן   סי'  ב"ד    אפילו מינהו אביאבל אפוטרופוס,    -סימן  יכול לחלוק בלא  יתומים, אינו 

לכך   בפירוש  נתמנה  אביהן    רמ"א.  - אא"כ  בנכסי  יתומים  חלוקת  כדהא  לזכות  ובלח מוגדרת  מנת  ,  על 
רשאין לחלוק בנכסי יתומים אלא ודאי ב"ד ואפוטרופסים שנתמנו סתם אין רשאין לחוב על מנת לזכות וכיון שכן היאך  

הנכסים  שחולקין  בזכותם  הוא  להפך  כדי  לקטנים  אפוטרופוס  שמעמידים  שם  -   אלא    ם ש  ן ישודיקמ   ח כומדכו.  ר"ן 
 א. "רג – .ד"ה ח "פ ב"ב א תפסו תמו

 חלוקה בדבר ששייך בו גוד או איגוד

שות לחלוק  אין לב"ד ר  -  'חי  'יס  א "יפ   תובו תכרא"ש    יןררובו  ה"ד  .במ  ןי שודיק טור תוס'   .א
דה"ל כמו מכירה, דאחד אומר לחבירו גוד כולו ותן לי חלקי במעות    רמ"א.  -  בדבר דשייך ביה גוד או אגוד
ואתן לך חלקך במעות, ו   ,בסימן קע"א, סעיף ל"זוכמ"ש הטור  ]אין האפוטרופסין רשאין למכור חלקן  או אני אגדנו 

ן לטעון,  ים בטענת גוד או אגוד שיכולין שיש תועלת להיתומולפ"ז אם הב"ד רואיסמ"ע.    -  [לקמן סימן ר" סעיף י"א ו
 .נה"מ  -דהב"ד יכולין למכור קרקעות כשיש תועלת להיתומים כמבואר בסימן ר"צ 

 רמ"א בי"א.  -  ים מתיר  -  . גכ  תומב י  נימוקי יוסף   טנ ר   ' יס  תובות כ  ח קת    'יס ן  שי ודיק   יכדרמ .ב

 חלוקת הנכסים כשכולם קטנים
היו האחין כולן קטנים, אין חולקין להם עד שיגדילו,    -  .זין  י שודיק ר"ן    'ח י  ' יס  א "יפת  וב ותכרא"ש   

אין טעם  יעמדו הנכסים ביד אפוטרופוס, ש  אלא  .רמ"א  -"ד שיש להן תועלת בחלוקה  אא"כ נראה לב
 מנחלות ה"ד[  ה ]פ"י גיד משנמ -  לוקה יבואו הנכסים ביד אפוטרופוסהרי אף לאחר ח בחלוקה זו ש

דאילו   רמ"א.  -וקה לא הוי כמכר  שנה יכולים לחלוק בעצמן, דחל כל שהגיעו הקטנים לי"ג    -ר' ירוחם  
ין למכור עד שיהיו בן עשרים שנה לדעת הרי"ף ]ב"ב ע"ג ע"א מדפי הרי"ף[, וגם לדעת הרא"ש ]שם  ר לא היו יכולהוה כמכ

 :סמ"עט'[   - סימן רל"ה ]סעיף ח' משא ומתן, כדע בטיב  פיקח ויופ"ט סימן ל"ג[ אם לא שהוא חריף ו

 , ג, ד. סעיף ב

שחלקו ובא אח או בעל חוב  אם לא היו כאן כל האחים, ואותם שבכאן מבקשים לחלוק, או   •
 ן קע"ה.  ונוטל חלק אחד מהם, נתבאר בסימ

 אחד מהאחים שירד לאומנות או חלה או רוצה לילך ללמוד, נתבאר בסימן קע"ז.   •

 בסימן ס"ב.  ו שטרות יוצאים על שמו וטוען: שלי הם, נתבאר חים שהיאחד מהא •
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 סעיף ה

 נכסים ביד אחר  וישמקצת לקחו מהירושה, 
בלא חלוקה וקצתם לא לקחו, ויש ביד   מנכסי מורישםיורשים שקצתם לקחו  -כלל פו סימ' ח  שו"ת רא"ש

הדין  בורה,  ביד אותו אחר לקשלא ליטול ממה שאם היורשים שלא לקחו מערערים    מנכסי המת,אחר  
כי קבורה צראם יתנו הממון שביד זה האחר לש  שו"ע.  -   ויבואו לחשבון, וכל אחד מהאחים יתן חלקו המגיע לו.עמהם  

יבואו לחשבון וכל אחד מהאחין יתנו לקבורה מחלקו  לכן  לא נתנו,    ו לצורך קבורה ואחי  נתן   ן מי שלא לקח נמצא שנת 
   לו:המגיע 
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