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 אפוטרופוס דיני |סימן רצ  

 סעיף א

 סמכות וחובת המוריש למנות אפוטרופוס
עבדינן להו ד  מי שמת והניח יורשים קטנים, או שאשתו מעוברת  -  .וכן  יטיג  ן "רטור רמב"ם  :  נבגמ' גיטין  

תרומה   תקנתא סעי'    גבי  שהניח  ,ז: יבמות  צריך  וגדולים  קטנים  או  להם   מורישם,  למנות 
מינה אבי יתומים אפוטרופוס אין  מבואר בש"ס שאם    שו"ע.  -  שיתעסק בשביל הקטנים עד שיגדילו;אפוטרופוס  

 מגידה  ברה  - נב: לאחר מעשיו כלום ואם לאו חייבים למנותו ועיקר דבר זה בגיטין

הגדולים    ןלין להשביח הנכסים בטוב, או שאידוקא כשאין הגדולים יכו   -  ]נחלות פ"י ה"ה[הרב המגיד  
 .דאל"כ טוב לקטנים שיתעסקו האחין הגדולים ויהיה השבח לאמצערוצים להתעסק בשלהם אלא שיחלקו,  

דיכול אדם    שו"ע.  -, הרשות בידו.  שירצה  מהבו    ויעשהאם צוה המוריש שינתן חלק הקטן    -רמב"ם  
 דלקמן:ן לו כשעושין להקטן אפוטרופוס וכלעשות בשלו מה שירצה, ומה"ט נמי שומעי

 שו"ע.   -הרשות בידו    ,עבדאו    אשהאו    קטןעל הקטנים,  כן אם מינה המוריש אפוטרופוס    -  שםגמ' גיטין  

 על היתומים,על נכסיו ומת, אין מניחין אותו אפוטרופוס    שהיה לו אפוטרופוסמי    -  ריש כלל ס"ברא"ש  

די"ל דאינו נאמן כ"כ,  רמ"א. - סמוך למיתתו דלא מקרי מינהו אבי יתומים אלא כשמינהו  אלא ב"ד מעמידין הראוי,
 אלא דידע ביה אביהן שבחייו לא היה יכול להעיז נגדו לעשות לו עיוות:

 להיות אפוטרופוס, אף על פי שמוחזק בנכסים  שאינו ראויאין מניחין לאדם    -  גיטין סי' שצמרדכי   

נכסי אביהן המת  וכ"ש שאין  רמ"א.    -, עד שיביא ראיה שמינהו אבי יתומים  ומוחזק בהן:  שיש בידו 
 . גר"א משם  - מניחין אותו בתחלה בלא ראיה 

ע'  ריב"ש   לש"מ:    -ריטב"א  סי'  שאמר  שאהיהאחד  לשון    רצונך  ה"ז  הן,  ואמר:  בנכסיך,  שליט 
 :גר"א - כמ"ש ויוסף הוא השליט כו' וכמ"ש אתה תהיה על ביתי כו'  רמ"א. -אפוטרופוס  

 בית דין אביהם של יתומים
שבית דין הוא אביהם  ,  אפוטרופוס עד שיגדילואם לא מינהו, ב"ד חייבים להעמיד להם    -   לז.רמב"ם מגמ' ב"ק  

 שו"ע. - של יתומים

  -  םרוצים להתעסק בצרכי היתומים, הרשות ביד  בעצמןאם הבית דין    -ד"מ א    סימן תתקע"דרשב"א  
 גר"א.  -י דהא טענינן ליתמ רמ"א.

צריכין   עם אחרים מחמת היתומים,  לטעוןאו    לחלוקאם צריכים    -סי' רפט סעי' א  ד"מ    מדפי הרי"ף  ין יז. שקידו  ןר"
מ דאין חולקים הר"ן "]ובזה מיישב בדרמ"א בי"א.    -.  שלא יהיו נראין כעורכי הדייניםלהעמיד אפוטרופוס  

 . סעיף ח'לקמן ועיין  והרשב"א לעיל[

  . רמ"א  -  הא דבית דין אביהן של יתומים, היינו יתומים קטנים  -ד"מ א  מדפי הרי"ף    ב"ק יח.נימוקי יוסף  
 :בסי' רפ"ה ס"בכמ"ש בפ"ג דב"מ אפוטרופוס לדיקנני כו' שאין ב"ד צריכין לטרוח בשבילם וכמ"ש 

שיעשו    בעלמא  שלשהאין כח ביד  אבל    גדולי הדור,ב"ד היינו הממונה בעירו או    -ד"מ שם    כלל פ"ה סי' ה ורא"ש  
 .רמ"א -עצמן ב"ד על היתומים 

 מתבטל מינוי השאר אם   אחד מהאפוטרופסים מת
או אפי' הקהל ממנים גזברים או גבאים    ממנה אפטרופוסיןש  יחיד  -  מרשב"אח"ג סי' י"ז    ן לב"י בתשובת מוהר 

אלא הנשארים מהם נוהגים מנויים ואפטרופוסותם    אחד מהם אין המנוי והאפטרופוס בטל  ימותאם  
והדין נותן שאלולי כן אם הלך הא' לדרכו קצת ימים לעסקיו המנוי בטל עד שוב חברו ואין זה דעת הצבור ולא דעת היחיד 

 ס"ק א' ע"ש בדעת מהר"א ששון בזה.קצוה"ח  -המצוה 

 סעיף ב

 הראוי לשמש כאפוטרופוס
 : סואין ב"ד ממנים אפוטרופ - :דס תובותכ ף"יר 'א  ת וא  .וכ ג "שרמב"ם . נבברייתא גיטין 

 דרכה לצאת ולבוא ולטרוח.  שאין  אשה .א
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   דסתם עבד אינו נאמן. עבד  .ב

 שאינו בר דעת:קטן  .ג
דאין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ומורה התירא לנפשו דאגר טירחא   בחזקת חשוד על העברות,שהוא  עם הארץ   .ד

. והרי"ף ]פסחים ט"ז ע"א מדפי הרי"ף[ והרמב"ם ]פ"י מנחלות ה"ו[ מוקמי לה  ]חגיגה כב. ד"ה כר' יוסי  רש"י   - קשקיל,  
 :"עוכן דייק הסמ"ע בדעת השובעם הארץ שאינו לא במשנה ולא בדרך ארץ, 

ויודע להפך בזכות    -  דרב אשי בב"מ ע.מימרא  שם  רמב"ם מברייתא   אלא בודקין אדם נאמן ואיש חיל 
 שו"ע.  - כדי לשמור הנכסים ולהרויח בהם,ויש לו כח בעסקי העולם וטוען טענתם היתומים 

בחייו הרשות  יש נוסחאות גורסין "בידן", ור"ל אם היו נאמנין בעיני אביהן  ו  .אם מינה האב הרשות בידו  - ]סעיף ג'[    טור
 :פרישה  - ביד ב"ד להמנותם לאפוטרופסים אחרי מותו, וכן כתב ב"י ]שם[ שהדין דין אמת אף אם אין גורסין כן 

 מינוי קרוב ]עי' סי' רפה[ 
סי' רפ"ה י' ע שו"ע.  -   ומעמידים אותו על הקטנים בין שיהיה רחוק בין שיהיה קרוב לקטן   -   שםרמב"ם  

 :רמ"אס"ה וס"ז ב

דיש חילוק בין    ט. -וסעי'    בסימן רפ"ה כמבואר  שו"ע.    -רוב לא ירד לקרקעות,  אך בק,  לרב הונא  -  לט.גמ' ב"מ  
דבמעות ומטלטלין אף שהן ביד אחר יש לחוש שימכרם או שיבריחם ויאמר להד"ם שמסרו לידי, ע"כ קרקעות למעות.  

סמ"ע סי'    -  לעדות ולראיה, וא"כ בקרוב נמי מצי למיעבד הכיצריכין לסמוך על שימסרו לידו בב"ד והן יכתבו ויחתמו  
 :רפה ס"ק לב'

לאפוטרופוס,  ]פירוש, של ב"ד[ יכולין ב"ד למנות קרוב שלהן  -ד"מ ג  בתשובה ח"ב סי' קמורשב"א  ב"י בשם 
לכך ראוי  ולא    "א.רמ  -  אם  זכות  לו  כשאין  אבל  לחייבו,  או  לזכותו  קרובו  לדון  אלא  קרוב  נפסל  חובה  שלא 

 לאפוטרופוסים למה ייפסל ב"ד קרוב, ועיין לעיל סימן רפ"ה:

 סעיף ג 

 חובת מסירת דו"ח 
ולכתוב חשבון המטלטלין  כשימנו אותו, צריכין ב"ד לחשוב עמו    -טור  גיטין כה:    בעל העיטור רשב"א ר"ן

; לכך צריך שידעו מה שמקבל  דהא על טענת ברי משביעינן ליה  והקרקעות והחובות וכל דבר שמוסרים בידו,

 הרב המגיד - ריכין ב"ד לחשב עימהןצדדוקא באחרונה אין מחשבין עימהן אבל לכתחילה  שו"ע. - ומה שמחזיר

 . זסעיף ט"וכדלקמן ב ב"ד משביעין אפילו בטענת שמאהרי מדוע נקט ברי  קשה  -סמ"ע 

, משא"כ בטענת שמא  עליו שתי כסף ופרוטה דמשביעין אפילו אין טועןדנקט טענת ברי,  י"ל - סמ"ע  .א
 וכדלקמן סעי' יט. דבעינן כפירה שתי כסף וההודאה פרוטה, 

כתב  אםלכן , וטורי זהב בסימן צ"ג ]סעיף א'[ה   כמ"ש  להן הוכחה לחשוד אותו  שיש  מיירי  -  ס"ק אנה"מ   .ב
בחשבון כמה קיבל וכמה החזיר יהיה אומדנא לב"ד או להיתומים לחשוד אותו ולהשביעו, משא"כ כשלא יהיה ידוע כלל 
כמה בא לידו מעות לא יהיה שום אומדנא לחושדו, וזהו מה שאמר דעל טענת ברי משביעין ליה, כונתו ברי על האומדנא  

 שיש במה לחושדו. 

אחד לאפוטרופא    אות באות,וכותבים שני שטרות    - ד בשם רשב"א  טור בשם ראב"ד מגיראב"ד רשב"א  
 הלכות אפוטרופוס אות פ'[  בעיטור והנוסח נמצא  ' 'שמושא ונקרא שטר   שו"ע.  -.  בשביל היתומיםואחד ביד ב"ד 

 סעיף ד

 בגדים נאים לאפוטרופוס 
אמרי ליה: קא  דיתמי הוה, אתו קרובים לקמיה דרב נחמן,    עמרם צבעא אפוטרופאמעשה ב  -טור  :  נבגמ' גיטין  

 לביש ומכסי מיתמי! אמר להו: כי היכי דלישתמען מיליה. 

כדי שיהיו  לתועלתם,    מנכסי היתומים,שאי האפוטרופוס ללבוש בגדים נאים  ר   -  יכיה  יכ  ה"ד  .וכן  יטיג  ן"רטור  

 שו"ע. - מנכסיהם בהיות דבריו נשמעים.והוא שיהיה ליתומים הנאה דבריו נשמעים; 

  דומיא דגדול אחים דכתבו הטור והמחבר לעיל סימן רפ"ו סעיף ב',   אם רוצים למחות בו הרשות בידן,  אך   -  סמ"ע
 :הסמ"עובש"ך הביא את  -  לאפוקי מהאומרים דכיון דב"ד רואין שטובתן היא בכך אין ביד הקטנים למחות כו'ו
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 .ו, סעיף ה

 הדחת האפוטרופוס 

 שהתמנה ע"י ב"ד כ
קאכיל ושתי מדידהו, ולא אמוד! אימור מציאה אשכח. והא קא מפסיד! אמר להו:    -:  נבגמ' גיטין  

, דאמר רב הונא חברין משמיה דרב: אפוטרופוס דמפסיד מסלקינן ליה. אייתו לי סהדי דמפסיד ואיסלקיניה
דאיתמר: אפוטרופא דמפסיד, רב הונא אמר רב: מסלקינן ליה, דבי רבי שילא אמרי: לא מסלקינן ליה. והלכתא: מסלקינן  

 ליה. 

ב"ד שהעמידו אפוטרופוס ושמעו עליו    -  'ג  תאו   םש  ג"ש  יכיה  יכ  ה"ד   .וכן  יטיג  ן"ר  שםרמב"ם מגמ'   .א
ושותה   בו,    ומוציא הוצאותשהוא אוכל  שמא מנכסי  יש להם לחוש לו  יותר מדבר שהיה אמוד 

   שו"ע. - ומעמידים אחר.ומסלקין אותו  וא אוכל,יתומים ה 
אלא אם כן באו עדים   אין מסלקין אותואף כשמינוהו בית דין    -  א"בשר  'ז  'יס  ה"פ  ןיטיגרא"ש   .ב

מחלוקת אינו אלא  ה ד  ם"במרה וסובר    ה ]גיטין שם[פלוגתא דר' הונא ודבי ר' שיל  רמ"א בי"א.  -שהוא מפסיד  
אבי שמינהו  צריכי  באפוטרופוס  דב"ד  ליה  מסלקינין  לכ"ע  ב"ד  מינהו  אבל  לשמור    ןיתומים  ויודע  נאמן  אדם  לברור 

 .דיגמה  ברה  –  ' הנכסים וכו

 בוט אל ךרד ב ךלוה/םיסכנה  דיספמ
ודוקא כשמינהו האב    שו"ע.  -מא מציאה מצא.  ש מינהו אבי יתומים, אין מסלקין אותו,    -  משםרמב"ם  

 :הרב המגיד רמב"ן ריטב"א רא"ה - עושין בידים, אבל מינוהו הב"ד צריכין ליזהר שלא תבוא תקלה על ידןדאין ב"ד 

וגאונים   שם  כו.רי"ף  גמ'  נכסי    -  שם  מפסיד  שהוא  עדים  באו  אם  אותו  היתומיםאבל  מסלקין   ,
אותו,   מפסידומשביעים  והוא  יתומים,  דווקא    .שו"ע  -  הואיל  נכסי  נכסי  מפסיד  ומבזבזלאפוקי  דאין    עצמו 

  - י ]גיטין פ"ה ה"ד[,  בשל יתומים דבעי בר נש מיתן כמה ומיתקרי מהימן כדאיתא בירושלמ  מסלקין אותו, די"ל דנזהר
 בתשובה סוף סי' ר"ו[:] ריטב"א 

הוא הדין לאפוטרופוס שמינהו אבי    -   'ג  תו א  .וכ  ין טי ג  ג "ש  אצש  ןי טיג  יכד מר  ]נחלות פ"ו ה"ז[רמב"ם  
זולל וסובא והולך בדרכי  והיה ישר ורודף מצות,  היתומים, והיתה שמועתו טובה   וחזר להיות 

או שפרץ בנדרים ובאבק גזל, בית דין חייבים לסלק אותו    :סמ"ע  -  "חשד"  וי"גס"א "חשק",    חשך
כשר. אפוטרופוס  להם  ולמצוא  הוא    שו"ע.  -  ולהשביעו  הרי  האב  מיתת  אחר  וריעותא  לגריעותא  דאשתני  כיון  פי' 

 וכו' אבל ודאי אם היה כך בחיי האב ומנהו אין ב"ד מסלקין אותו שהרי רצה בכך  ה דמסלקינן ליכאפוטרופוס דמפסיד  
 . דיגמה   ברה  –

 שו"ע.   - שכל בית דין ובית דין הוא אביהם של יתומים.כל הדברים אלו כפי מה שיראה לדיין,  -רמב"ם 

 אחריות האפוטרופוס

 אפוטרופוס שהלווה שלא כדין
אפוטרופוס שמלוה מעות יתומים לאחרים שלא היה לו להלוות, בית    -משפטים סי' מ'  תשובות מיימוני  

 -   ומחזירין ליתומים, דמאחר דיכולין לסלק האפוטרופוס, כל שכן הלוה שבא מחמתודין מוציאין מיד הלוה  
   רמ"א.

כ"ג[  מהרי"ק יתומים    -  ]שורש  מעות  ידועכ אפוטרופוס שמלוה  יותר  הלווה  ש  לו  שהיה  חב לאחרים 
דאין מלוין רק על אחריות  איש נכבד והגון הוא  הלווה  אף על פי ש  הוי פושע  אם אינן יכולין להוציא,  ומנכסי 

  ש"ך.ס"ק י"ג דרכי משה סמ"ע  - נכסים כמבואר בסעיף ח', 

ואין לומר בזה כיון  פטור.  הריהו  לא היה ידוע מחוב של אחריות בשעת הלואה  אם    -]משה"א סק"ב[  נה"מ  
 דכל שטר קלא אית ליה הוי כידע ופשע, כדמוכח מדברי מהרי"ק שכתב שהיה ידוע, משמע דבאופן זה לא הוי פושע. 

שאין ידוע  איש נכבד והגון אף  הלווה  אם לא היה    -תניינא ]חו"מ[ סי' ל"ד  נודע ביהודה  ס"ק א    פתחי תשובה
דוקא בהאי גוונא דמהרי"ק שהיה איש נכבד והגון, ומסתמא היה שומע דברי תורה ד,  שחב לאחרים הוי פשיעה

ולא קיבל עליו נידוי, שלאיש כזה יכולים להלוות ממון יתומים בלא משכון כמבואר בסעיף ח', לכך הוצרך לומר שהיה 
 . ידוע שחב לאחרים יותר מנכסיו
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 לאפוטרופוס 'עשה כטוב בעיניך'אמרו 
שיעשה במעות שמסרו    בפירוש  ואמרו לו  ב"דאפוטרופוס שמינוהו    -תניינא ]חו"מ[ סי' ל"ד  נודע ביהודה  

הלווה הלך  וע"י שט"ח בלא משכון    [. מ.י   –  ה ק סע   ח וור  םע]הלוה ממעות היתומים  ו לטובת היתומים,    לו כטוב בעיניו

הרשוהו, ואולי ראו הב"ד כי בזמננו אם נחמיר בזוזי דיתמי כל  כיון שהב"ד  אפוטרופוס חיוב בזה  אין ללא חזר,  ו
. אבל אם הב"ד לא אמרו לו בפירוש, ודאי שלא היה כלו זוזי דיתמי אחת לאחת במזונותכך בודאי לא יזדמן כלל כזה, וי

 . ס"ק א פת"ש - ע"ש עוד. . חויב לשלם מביתולו להלוות בלא משכון בטוח, ומ

מאחר שדעת הרמב"ן ]גיטין נ"ב    א"א להוציא ממנו ממון.,  אבי יתומיםמינהו  ובמקרה הנ"ל    -שם    נודע ביהודה
די"ל דזה גרע מפשיעה ונקרא    ואע"פ  .ע"ב ד"ה הלכה[ דאפילו מפשיעה פטור והש"ך בסוף ס"ק כ"ה מסיק שצ"ע לדינא

סימן ש"א בהג"ה  מזיק בידים כיון שנתן מידו ליד מי שאינו ראוי ליתן לו ע"פ דין, מ"מ נראה שזה תלוי בפלוגתא שבריש  
 אם זה גרע מפשיעה או לא, ע"ש.    בשומר שמסר לשומר

 שלא סוכם מראש[ ]שכר טירחא לאפוטרופוס  
שכר טירחה, כיון שלא התנה מתחילה אין לו  שתובע  אפוטרופוס    -תניינא ]חו"מ[ סי' ל"ד  נודע ביהודה  
 :שם "שפת -, ובפרט שהוא לו לחשיבות שמינוהו ב"ד וגם מצוה קעביד, מסתמא נתרצה בלא שכר, שכר

 סעיף ז 

 אפוטרופוסמסירת נכסים ל 

 קרקע ומטלטלין
מוסרים לו כל נכסי    כשמעמידים בית דין אפוטרופוס ליתומים  -  'ג  ת וא   . וכן  יטיג  ג"ש ועוד  נב.    מגמ' גיטיןרמב"ם  

   שו"ע. - הקרקע והמטלטלים שלא נמכרו  הקטן,

ומאכילן  ובונה וסותר ושוכר ונוטע וזורע ועושה כפי מה שיראה שזה טוב ליתומים,  והוא מוציא ומכניס    -  שםרמב"ם  
 שו"ע.  -. ונותן להם כל ההוצאה כפי הממון וכפי הראוי להםומשקן 

  שו"ע. - ולא יצמצם עליהם יותר מדאי.לא ירויח להם יותר מדאי ו - שםרמב"ם 

 סעיף ח

 מעות

 שו"ע. - אינם צריכים אפוטרופוס שהניח להם אביהםמעות של יתומים  - ב"מ ע. גמ' מרמב"ם  .א

פירוש, ישתדל   .רמ"א בי"א - שיותר ישתדל הוא בהן מבית דיןגם במעות מעמידים אפוטרופוס,  -טור  .ב
נאמן בב"ד כי יש להב"ד כח להפקיר נכסי המקבל אצל  לו, אלא שאותו אפוטרופוס יתנו ל  לבקש אדם נאמן שראוי ליתנם 

 וטור ]סעיף י"ד[: ד"ה בבי דינא[  . רש"י ]ב"מ ע -היתומים להתנות עמו שיקבלם קרוב לשכר ורחוק להפסד, 

 השקעת נכסי היתומים  

 רוב לשכר רחוק מהפסד ק
ויהיו עידית;   שיש להם אחריות;כיצד עושים בהם, בודקין מי שיש לו נכסים    לר' אשי  -  שםגמ' ב"מ  

נותנים אותם לו בבית דין, קרוב לשכר   ושומר דברי תורה ומעולם לא קבל עליו נידוי;ויהיה איש נאמן  
כל  שו"ע.  -  ורחוק מהפסד. היתומים בקרנם  יפסידו  לא  הפסד  יהיה להמקבל  יהיה שכר  פירוש, דאם  ואם  ום, 

ועיין בזה טור ]סעיף י"ד[    - דרבנן וביתומים לא אסרו  הרי ריבית  בהעסק אזי יטלו ממנו ריוח שליש או מחצה, ובכה"ג  
 .סעי' יח   בי"ד סי' ק"ס

כפי מה שיראו הדיינים, או שליש השכר או חציו, אפילו רביע השכר  מקבל  לויפסקו בשכר    -רמב"ם  
   .שו"ע -ליתומים, אם ראו שזו תקנה להם, עושים. 

הרי אלו מוציאים    קרוב לשכר ורחוק להפסד,  ]בתורת עסק[  לא מצאו אדם שיתנו לו המעות   -  שםגמ' ב"מ  
וימסרו אותו ביד אפוטרופוס שיעמידו  , עד שיקנו להם במעות קרקע  (כן ברמב"ם טור  –  מעט )מעטלמזונות  

 . שו"ע - להם
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 . ש"ג שם, רא"ש ב"מ פ"ה סנ"א, מרדכי של"ב 'יע - חשש מריבית בפסיקת השכר

 בטחונות להשקעה 
אם אין לו קרקע, ונתן להם משכון זהב משובר שאין בו סימן,  א"ל רבה לרב יוסף  - .עגמ' ב"מ רמב"ם מ

דאם יש בו סי' חיישינן שמא הפקידו המפקיד  פירוש,    שו"ע.  -  נותנין לו המעות קרוב לשכר ורחוק להפסד
  ם ד"ה אתא.התוס' שאצלו בפני עדים כמ"ש 

שמא של אחרים הוא ויתנו סימן    אם ידע הדיין שאין זה אמידשל כלים,    זהב שכון  מ  יקבלו   לאך  א  - רמב"ם  
בחיי המקבל אינו יכול ליטלו מהיתומים, שהמקבל יטעון ברי לקחתיו מזה, ואף על פי    אך  . ויטלוהו לאחר מותו

שאינו אמיד שמא מציאה מצא או יש מתרושש כו' ]משלי י"ג ז'[, משא"כ לאחר מותו דאין ב"ד טוענין עבור יתומים טענה  
 סמ"ע.  -דאינה שכיחה. 

אם מת ואחד בא ומביא עדים שהפקיד ביד אביהן כלים  אפילו באמוד אביהן,    -  ]שם ד"ה אתא[גיטין    'תוס
]לקחן[ כמו שהיה נאמן אביהן לומר לקוחין הן בידי במיגו    , ואין טוענין עבורן שמא היתומיםמוציאין אותן מיד  

 ]שם[:סמ"ע  -דהחזרתיו לך, וכמ"ש הטור בסימן רצ"ז ]סעיף ד'[ 

 השקעה בעסק האפוטרופוס
נמו"שםש"ג  ריטב"א  ראב"ד  טור בשם   ס"ז.  ,  המחבר  ה"די ב"ב  ליתנם  וכמו שהאפוטרופ  -אמר  יכול  ס 

, ובלבד שיעשה בבית  יתעסק בהן לשליש או למחצה ריוח, כנ"לו  כך יכול לקבל המעות לעצמו  לאחרים, 
  .קמד  ב"בבשיצא לו להראב"ד במה שפירש עובדא דרב ספרא    תב ע"ש שכ  .רמ"א בי"א  -  משום לזות שפתיםדין,  

ובגליון שלחן ערוך ראיתי   .ריטב"א ע"כ, "מ למדנו ממנו הדין הזה מאינו מחוור ו  אההו רוששהפי  תבשהיה אפטרופוס וכ
על המוכר פקדון ע"פ ב"ד הרי זה מוכר לאחרים ואינו    ט' י"יערצ"ב סשדברי הג"ה זו נראה כסותרין למ"ש בסי'    בתוכ

ולענ"ד אין קושיא משם    .לו שדברי הטור שכתב דחוששין ללזות שפתים הוא עיקר והאריך בזה   ה מוכר לעצמו ושנרא
דשאני התם דחיישינן שלא יחשדוהו שלקחן בזול אבל בכאן זוזי נינהו ומקבל אותם למחצית שכר כפי שיראו הדיינים  

 . ג"ה אב – קנה ליתומים כמ"ש המחבר ב"ישהוא ת 

, אבל לא לעצמו  לאחרים  רקלהשכירם  הנפקד  דהמלוה על מרא וקרדום, יכול    סעיף א'סימן עב  קשה מ  -   ו סעיף ט  פרישה
יף סעסימן רצ"ב,  בלקמן    נפסק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן, וכן    ב"מ ל"ח ע"א[ומשום חשדא, וכדרך שאמרו ]

דשאני יתומים דהב"ד הוא אביהם וכשמודיעים להם ה"ל כאילו  וי"ל  בשומר פקדון ע"ש,    י"ט
עיסקאהבעל   בתורת  לידו  נתן  אלא  בעצמו  מיתומים  איירי  דלא  דלקמן  ובפקדון  הנ"ל  במשכון  משא"כ   ,

 בגדולים ואין הב"ד נזקקין לעניניהן, ואין שייך בהו שיעשוהו בב"ד:

  - אם לא היה אפוטרופוס ברשות ב"ד לא היה נוטל בשבח יתומים אף אם השביח משלו    -ראב"ד  
 . ס"ק יח  גר"א

 .י ,סעיף ט

 העדפת היתומים על המשקיע
ג' שנים  ו,  גוימי שהיו בידו מעות היתומים והלוה אותן על משכונות של    -   כתובות סי' רסא מרדכי   עברו 

כי יוכל ואחר כך בא אפוטרופוס של יתומים ואמר להוליכן למקום שדרין היתומים,    ,להלואתן

 ורוצה לסלק  גוייםשמתיירא מעלילות מן ה   אומר  זה שהלוה על המשכונותוהמלוה    למכרן שם ביוקר,

, הדין עם  ולהניח בידו המשכונות עד שיבואו בעליהם ויפדון,  בשווי שבאותו מקוםבמעות שלו  היתומים  
דאין מעלין מרגליות לכרך משום דאין להקדש   ]ערכין כ"ד ע"א[ואף כי אמרו בהקדש    .סעיף ח'  רמ"א  -  היתומים

אלא מקומו ושעתו, שאני הקדש דנלמד זה מקרא, אבל ביתומים חוששין לתקנתן ומוכרין אותו ביותר. ועוד, דהכא פשע  
 :מרדכי שם  -זה שהלוה מעותיהן לאלמים ולא נפדה, הרי קנוי להן המשכון, 

דוקא שאינו רוצה ליתן כל מה שמגיע ליורשים קרן וריבית, רק שרוצה ליתן שויין שבמקומם שהוא פחות מזה    -  ס"ק כ"ג  סמ"ע

, דמה בכך שפשע כיון שרוצה לסלק כל אם רוצה ליתן כל מה שמגיע להן, ודאי דיכולשמגיע להן, אבל  
במה שהלוה לאלמים, מ"מ    כל ריבית שמגיע להן עד עכשיו, אף שפשעהמגיע הרי מתקן הזיקו. ואם אין המשכון שוה נגד  

 דלא הוי רק כמבטל כיסו דפטור.  .מהריבית  פטור , כיון ששוין הקרן

 נכסי היתומים מכירת 

 הנכסים באופן בטוחמכירת 
כל המטלטלין של  רב יהודה אמר שמואל    -  כתובות פי"א סכ"א רא"ש  ק:    רמב"ם מגמ' כתובות  שם נח."ף  רי

 שו"ע.  - שמים אותם ומוכרים אותם בב"דיתומים 
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 אבל אפוטרופוס עושה בלא בית דין כל מה שנראה בעיניו טובת היתומים ודוקא שלא נתמנה עליהן אפוטרופוס.    -טור  
 . רמ"א -

,  פירוש, קרוב למקום זה שהמטלטלין של היתומים שם  אם היה השוק קרוב למדינה  -  שםרמב"ם מגמ' כתובות  
והרמב"ם מחלק בין אם השוק קרוב או רחוק שיש סכנה   שו"ע.  -  לשוק ומוכרים אותםמוליכים אותם  

 :השמיט חילוק זה בהליכתן שמה, ובטור 

סחורה    מטלטלים אואין שולחים  מעשה בשיכרא דרבינא    -  ןימש   ה "ד  .ח נת  ובותכ  ן"רק:    הרב המגיד מגמ' כתובות
כמו שנתבאר.  שיש בו חשש שמא יחמיץ    שכראלא    ולא בדרך שיש בה ספק אונס,,  בדרך יםשל יתומים  

 :שם הרב המגיד -  דאל"ה אסור לו להכניס בספק סכנה אף שהוא עושה ג"כ בשלו שו"ע. - וכן כל כיוצא בזה.

ימכרו המטלטלין במעות ואותן  דהיינו ש  .שו"ע  -  ויצטרפו דמיהם עם המעות של יתומים  -  שםרמב"ם מגמ'  
ודלא כעיר שושן  סעיף זה  חוזר על כל    זה ויתומים ויתנום ביד נאמן לעסוק בהן לריוח,  מעות יצטרפו עם שאר מעות של  

  -דמיהם של הבעלי בתים דסגי אם יעשו בשל יתומים בהולכה ובהובאה כמו בשלהן, כיון שמקום השוק קרוב הואשפירש  
 :סמ"ע

 כשכל האפשרויות מסוכנות 
אם יניחנו כאן עד שימכור שמא יחמיץ, ואם  י שהיה בידו יין או שכר של יתומים,  מ  -גמ' כתובות שם  רמב"ם מ

   שו"ע. -. . וכן כל כיוצא בזה ה"ז עושה בו כדרך שהוא עושה בשלו יוליכנו לשוק שמא יארעו אונס בדרך,

וס"ל דגם כאן שהוא הפסד משני צדדים   הרמב"םעל  חולק    א כ   'יס  א י  קרפ  תובותכבהרא"ש    -  ס"ק א  ש"ך .א
ד וטעמו שגם רבינא נטל רשות מרב אשי וטעם הרמב"ם כיון דרב אשי התירו ש"מ דשפיר עבד ותו א"צ  "צריך רשות בי

 לשום אדם ליטול רשות וכן מצאתי להדיא בתשו' רשד"ם סי' מ"ו ע"ש ודוק:

חשש הפסד משני הצדדים, משו"ה התירו דוקא כאן דאיכא ד הרא"ש לא חולק על הרמב"ם -ס"ק כו  סמ"ע .ב
לו לעשות כבשלו, אבל אם אין לפנינו כי אם חשש צד אחד, בזה כתב הטור בסעיף ט"ז דלא יאמר אעשה כבשלי אלא  

 יעשה על פי בית דין, אם לא שהוא אפוטרופוס:

 סעיף יא 

 סדר המכירה ]בהמה/עבדים/בתים[
להאכיל יש לאפוטרופוס למכור בהמה ועבדים, שדות וכרמים,    -  :הכ  םש  ף" יר  רמב"ם  נב.ברייתא גיטין  

 שו"ע. - ליתומים

דאחריות דבתים    , ועבדים קודם לבתיםדבהמה מצויה לקנות טפי מעבד:  ומוכרים בהמה קודם לעבדים  -טור  

 רמ"א. - שהוא תועלת היתומים; והכל לפי ראות האפוטרופוס עדיף, דעבד יש לחוש למיתה 

אין מוכרים שדות ליקח עבדים, ולא עבדים ליקח שדות,  הלכה כרשב"ג ולכן    -  שםברייתא גיטין   .א
 :סמ"ע -  או שמא יצא עליהן ערעור ויטרפו אותן מהן שו"ע. - שמא לא יצליח 

כרשב"ג   לכה דאין ה   רמ"א.  -  מתירין למכור עבדים ולקנות שדות  -רמ"ה    גיטין פ"ה סי' ה רא"ש   .ב
 :עי' גר"א -בברייתא 

גיטין שם   בן לויישם בההוא אפוטרופוס דהוה בש  אעובד  ברייתא  יהושע  אבל מוכרים שדה ליקח    -  בבותיה דר' 
  -  קרא לשורו שדה שרבי יוסי  כ  שו"ע.  -שהשוורים הם עיקר כל נכסי שדות.  שוורים לעבודת שדות אחרות,  

 גמרא ]שם[:

ואינו רשאי למכור אפילו שדה רעה ורחוקה כדי לקנות בדמיה שדה טובה    -טור  ברייתא גיטין שם  
 ס"ה  םש רי"ף שם, ש"ג ג, פסקי הרא"ש 'יעו שו"ע. -  שמא לא יצליח זה שקנה וקרובה, 

 איסור השארת מזומנים 
קודם שיתנום ביד נאמן  ]היינו   דשמא יגנבו המעות שו"ע. -בל אין מוכרין ומניחים המעות. א - שםברייתא גיטין 

יז[   -לעסוק בהן, דאילו אח"כ, המקבל חייב בגניבה ואבידה דלא עדיף משומר שכר , א"נ משום שבח בית  פרישה סעי' 
   ]ד"ה אבל לא להניח[.שם רש"י  -אביהן שהוא נוי וכבוד להן.  

 מעמד שלושתן בנכסי היתומים
יתומים במעמד שלשה. אבל אם  אין אפוטרופוס יכול להקנות מעות   -ד"מ יז סימן שמז תרומת הדשן 

כיון דקנין במעמד שלשתן ליכא טעם מספיק    רמ"א.   -  אחר מקנה ליתומים במעמד אפוטרופוס, קנו
למה יועיל בו הקנין, משו"ה אמרו הבו דלא לוסיף עלה, דהיינו דוקא אדם בממון עצמו ולא שאפוטרופוס יפקיע ע"י זה  

נו לזה לטובת היתומים, כיון דסתם הפקעה רעה היא לא חילקו ואוקמוה  ממון של היתומים, ואף על פי שהאפוטרופוס נת
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אדינא, משא"כ כשאחרים מקנים ליתומים דזכות יתומים הוא בזה, משו"ה מהני בהו זכיה ע"י אפוטרופוס שלהן דידו 
 : שם רומת הדשןת - כידן

 סעיף יב 

 בירור תביעות היתומים 

 האפוטרופוסיצוג היתומים בדין ע"י 
 -   קטנים  ה"דח:  ב"ק ל "י  , נהאי מאן  ה"דד:  ר"ן כתובות ס  ודאמרינן   ה"דז.  קידושין יר"ן  .  נבברייתא גיטין  רמב"ם  

שמא יתחייב  היה לאדם תביעה אצל היתומים, אין לאפוטרופוס לטעון בשבילם לדון עמו,  
אבל אם  ,ומשו"ה אמרו חז"ל ]ערכין כ"ב ע"א[ דשורת הדין היא דאין התובע רשאי לתבוע היתומים עד שיגדלו בדין

אבל לכתחילה אין לו לירד לדון אדעתא דהכי דאם    שו"ע.  -  לדין וטען בשבילם וזכה, הדין קייםירד עמו  
   סמ"ע.  - יזכה יהיה קיים ואם יתחייב יחזור בדין, דא"כ לקתה מידת הדין דהתובע

 [נוגע בדברנחשב אם ] בממון היתומים עדות האפוטרופוס
הלוה אומר פרעתי  מעות לאחר, אם  האפוטרופוס  אם הלוה    -  'א   תוא ה:  גיטין כש"ג  ד"מ יד    סי' שלבב"מ  מרדכי  

בלא  אפוטרופוס    נאמןשהמעות של יתומים    מודהאם הלוה    והאפוטרופוס אומר שלא פרעו,
שהרי  אבל אם אינו מאמינו שהוא של יתומים ישבע, דנהי דאין נשבעין על טענת שמא, מ"מ נשבע על שלא פרע    שבועה,

וכן   .גר"א   -ר  שליח נעשה עד אם אינו נוגע בדב  . גמ  קדושין כמ"ש    רמ"א  -  ולכן יוכל להעיד  אינו נוגע בדבר 
עיין בתומים ]סק"ז[ ובנתיבות המשפט ]משה"א בשו"ע. ו  סימן קכ"ג סעיף י"א וי"בו  סימן ל"ז סעיף ח'לעיל  מבואר  

 . סק"ב[ לעיל סימן ק"ח סעיף ו'

שליש ע"ש ודוק ולפ"ז וכדין  של הלוה    ברבמשכון או בשום ד  מוחזקאפוטרופוס  הש  ודווקא  -  ס"ק טו  ש"ך •
  .בסי' קכ"ג ה להכחישו וכמו מורשלישבע שבועה דאורייתא צריך הלוה ו נחשב האפוטרופוס כעד אחד,כשאין לו משכון 

טז  ש"ך • מהאפוטרופוס  שהלווה    דווקא ו  -  ס"ק  שוהלווה  יתומיםידע  מעות  נמצא   הלוהו 
אפי' ידוע שהוא מעות של יתומים מאן לימא  , אך בלא לווה מהאפוטרופוס  והאמינו שהלוה עצמו עשאו שליש

בשם מהר"ם דהיכא דאינו מודה שעשהו שליש אינו    ' ה    ק"ס  ' סימן נו  ך"ש  דלעיללן שהאמין לו הלוה את האפוטרופוס וכ
 .עפ"י נה"מ - דלא הוי אלא כעד אחד שנאמן להכחישו בשבועה  נאמן 

מתביעה עתידית    אותו  אינה פוטרתודוקא באופן שטענת האפוטרופוס    - נתיבות המשפט   •
 ע"ש. בלא"ה נוגע גמור הוא דשל היתומים כנגדו  

נאמן    רק שנעשה אפוטרופוס לטעוןאין מעות היתומים תחת ידו  דוקא אפוטרופוס שו  -אגודת אזוב   •
יד   להעיד, תחת  כשהמעות  דאפילו  מוכח  להאפוטרופוס,  שפרע  וטוען  במשכון  הדין  שכתב  המרדכי  מלשון  אבל 

 נה"מ.  - האפוטרופוס נאמן 

  והביא במהרי"ט מס'  ס"ק כב.  ש"ך  -   מיגו דהחזרתי לאפוטרופוס ואין הלווה נאמן ב  -   ח"א סי' ל"ג  מהרי"ט
טעמים הרבה, ואחד מהן הוא כיון דהב"ד אינן מבררין רק למוחזק בכשר מיגו גרוע הוא, ולפ"ז במינהו אבי יתומים לא  

 . נה"מ - שייך טעם זה, 

 טען האפוטרופוס טענה לא מצויה
אף על גב דאין בית דין טוענין ליתומים מילתא דלא    -ד"מ טז    ח"א סי' נב  רשב"ץ   וריש כלל פ"רא"ש  

 רמ"א.  -מכל מקום אם טען אפוטרופוס, טענתיה טענה   אף על גב דאבוהון הוי מצי למטען,שכיחא,  
  -   דוקא במידי דשכיח ולא שכיח טענת אפוטרופוס טענה, אבל במידי דלא שכיח לגמרי אף אפוטרופוס אינו יכול לטעוןו

 . רא"ש שם 

 :שלא כך היה הענייןובלבד שלא יכוין לטעון טענה שיודע בודאי   - ס"ק לו  סמ"ע

דטענתן טענה דלא  כל שכן אם היתומים גדולים וטוענין מלתא דלא שכיחא   -סימן ק"ח סק"ה  קצות החושן
 גריעי מאפוטרופוס. 

 ליורש נגד דבריו בי"ד טועניםאין 
הב"ד חייבים ש  והא דאמרינן טוענים ליורש   -  .כתובות פח מגמ'    נ"א ח"בר' ירוחם  בתשובה ד"מ שם  רשב"א  

שמא, אבל אם הוא    טוען  כשהיורש, הני מילי  לטעון עבור יורש כל מאי דהוה מצי אבוהון למיטען טענה דשכיחא
, אין דנין אלא על פי טענותיו, ולכן אין טוענין ליה  נגד אותה זכות דמצי הב"ד לטעון עבורו  טוען ברי

אף דהיורשים טוענין דבר, מחשבין ש,  דלסעיף  ב  בסימן עועיין לעיל    רמ"א.  -עד ששומעין טענותיו תחלה  
 :סמ"ע  - טענתן כטוען זכותו מספק, אם לא שאומרים בהדיא ברי לנו שהיה כך
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 סעיף יג 

 ת האפוטרופוס יוסמכו

 למכור/לשחרר עבדים 
להוציא    אין האפוטרופסין רשאים  לת"ק ודלא כרבי,  -  'ב  תו א   םשג  ש"  ה:, גיטין כר"ן  רמב"ם  .  נבברייתא גיטין  

פירוש,    אפילו ליקח מהעבד דמים שיצא לחירות  דאין גופם דעבדים קנוי לאפוטרופוס:עבדים לחירות,  
השחרור, מכל מקום יש לגזור, שקצת  דמים שנותנין לו אחרים על מנת שלא יהא לרבו רשות בהן, ואפילו א"ת שכסף גומר  

 שו"ע.  - ,בני אדם לא ידעו שקיבלו מעות ויסברו שמשחררין בלא כסף

לשחררן כיון שאין גופם קנוי לאפוטרופוס, למכרן  יכולין  אע"פ שאין  ואבל מוכרים אותם לאחרים    -  שםברייתא גיטין  
למוכרן, וכמו בהקדיש עבדים שאין הגזברין מוציאין לחרות רק מוכרין לאחרים כדי  משום דקנוי להן לדמיהן היינו    , שאני

 שו"ע.  - .נה"מ -: מטעם הנ"ל כמבואר בגיטין דף ל"ח 

]סעיף  לצורך היתומים, כגון להאכילן או לקנות בדמיהן בתים וכו', וכנ"ל    הדמיםולוקחים מהם    -ברייתא גיטין שם  

פירוש, אף על   שו"ע  -  ואותם האחרים הם שמשחררים אותם  על מנת שיוציאוהו לחירות  י"א[:
פי שאין אותם אחרים קונין אותן אלא כדי לשחררן, והו"א קבלת דמים מהן ה"ל כאילו קיבלום לשחררן, קמ"ל דזהו 

 .סמ"ע - י שחרוראינו, אלא כיון דהן אינן משחררין אותן אלא אותן האחרים, משו"ה שחרורן הו

כל זה לא מיירי אלא בלא רשות בית דין; אבל אם   -ד"מ יז    פ"ח ב"ב  תוספתא  מ טור  .  גיטין כורמ"ה ר"ן  
 משמע דאף להוציא עבדים לחירות.  רמ"א.  -  נטל רשות מבית דין, מותר לעשות כל מה שירצה

כגון לדבר מצוה ]כמבואר ביו"ד   היכא דליכא עשה דלעולם בהם תעבודו  ודווקא  -חלק אה"ע סי' ז'    חמדת שלמה

 "ש:פת -ח"א סי' צ"ה   ודלא כשבות יעקבסימן רס"ז סעיף ע"ט[, אבל בלא"ה אסור אפילו לתקנת יתומים, 

, כגון  כשיש ריוח להיתומים יכול האפוטרופוס למכור אפילו קרקעות  -]בתשובה ח"א סי' אלף ט"ו[    רשב"א

 . , נה"מ ס"ק זבית יוסף -ע לפרוע להבע"ח שנתפשר עצמו בפחות, שמכר קרק

 סעיף יד 

  להפריש תרומות ומעשרות
 . תורמין ומעשרין להאכיל ולא להניח - :הכ ןיטיג ן"רנב:  ברייתא גיטין

להאכילם,    -רמב"ם   .א כדי  יתומים,  נכסי  ומעשרין  תורמין  את  האפוטרופסין,  מאכילים  שאין 

אותם   ימכרו, אלא  פירות מתוקניםאבל לא יעשרו ולא יתרומו כדי להניח  היתומים דבר האסור.  
אפילו כדי למוכרן מתוקנים אסור, והכי קאמר כדי להניח להיותן מוכנין למכור בתיקונן, אלא  שש"מ    שו"ע.  -טבל.  

 סמ"ע.  -ן מכרו אותן בטבלן והלוקחין יתרמו בעצמי

אלא כשיגדלו יעשרו הן  היינו שאם מניחן לאוצר לא יעשר  לאוצר,    להניחוכדי    -   ד"ה להניח[ם  ש]  רש"י .ב
"כדי  שכתב   עיר שושןודלא כסמ"ע.   - וחולק על הרמב"ם וכתב המ"מ ]שם[ הטעם, דאז יהיה טובת הנאה שלהן.  עצמן.

 להניח לאוצר" כפירש"י, וסיים בלשון רמב"ם "אלא ימכרם בטבלן".  

דפירות רגילין להתחסר גם מאכילת  ופירש  שמה שיחסרו יחסר גם מן המעשר,    טעם שאין להניח ה   -  לבוש .ג
עכברים, וכשיעשרו האפוטרופסים יחסרו העכברים הכל מהחולין שישארו, משא"כ כשלא יעשרו שלא יחסר החולין כ"כ 

מהמעשר,   ג"כ  תהיה  העכברים  אכילת  שכי  דחהו  בסמ"ע  וע"ש אך  הנ"ל.  בהמ"מ  ולא  ברש"י  לא  נזכר  לא  הטעם  זה 
 דהמ"מ:  ברמב"ם עוד בהשגת הראב"ד ובישוב

 סעיף טו 

 מצוות  הוצאות עבור
גיטין   לולב וסוכה וציצית ושופר וספר תורה  האפוטרופסין, עושים לקטנים    -  םש  ף"י ררמב"ם  :  נבברייתא 

כל מצות עשה שיש לה קצבה, בין שהיא מדברי תורה בין  ותפילין ומזוזות ומגילה. כללו של דבר,  
 שו"ע. - עושים להם אף על פי שאינם חייבים במצוה מכל אלו המצות, אלא כדי לחנכןשהיא מדברי סופרים, 
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 על הצדקה שוטה/כפית היתומים
,  [גדולה כפדיון שבויים אין מצוה  אע"פ ש]  אפילו לפדיון שבוים אין פוסקים עליהם צדקה,  אבל    -  שםרמב"ם מגמ'  

, וה"מ  וכל הני דינים הן בין באפוטרופסין שמינהו אביהן בין שמינהו הב"ד שו"ע.  -. מפני שמצות אלו אין להם קצבה 
 -בתוספתא ]ב"ב פ"ח ה"ד ותרומות פ"א הי"ב , וכן מפורש כשלא נטלו רשות מב"ד, אבל אם נטלו רשות מב"ד רשאין

 :נחלות ]פי"א ה"י[ , הלכותמגיד משנה , י"ג[

כדי שיצא עליהם מיהו אם פסק עליהם צדקה לאחשובינהו    -    א תלמד   א ללכ  ה" ד   :ה  ב" בי  "נ .ח טור מגמ' ב"ב  

 שו"ע.  -, שפיר דמי. שם טוב, והם אמודים לכך

הר"ן ]כתובות י"ז ע"א ו  מי שנשתטה או נתחרש, בית דין פוסקין עליו צדקה אם היה ראוי  -  שםטור מגמ'  

ועיין לעיל סימן קס"ג    שו"ע.  -  .סמ"ע  -שיישבו  הלכות נחלות ]פי"א הי"א[  כסף משנה  . ועי' במדפי הרי"ף[, תמה ע"ז
 :רמ"א -  סעיף ד'

 מחמת אביהם   שעבוד נכסי היתומים

 קצוה"ח ס"ק ג 

 צדקה של אביהם לשלם 
וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו    מי שנשתטה ב"ד יורדין לנכסיואמר רב חסדא אמר מר עוקבא    -.  מח גמ' כתובות  

ובנותיו ודבר אחר, אמר ליה רבינא לרב אשי מאי שנא מהא דתניא מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות ב"ד  
ולא דבר אחר,   וכו'  ומפרנסין  וזנין  אמר ליה ולא שאני לך בין יוצא לדעת ליוצא שלא  יורדין לנכסיו 

 .רב יוסף אמר צדקהזה תכשיט, , רב חסדא אמר מאי ולא דבר אחר, מדעת

 ואפי' שלא בפניו ממונו של אדם משועבד לעשות ממנו צדקה    -   כסף משנההגהות מיימוני   .א
דמאי שנא האי עשה דולמדתם אותם את בניכם )דברים יא, יט(    נראה דס"ל דשייך בצדקה דין שעבוד כמו בשאר חובות 

  )כתובות פו, א(למאן דאמר פריעת בע"ח מצוה אמר בפרק הכותב  משאר עשה דכייפינן לקיים ]כמו[ עשה דסוכה, וכן  
   . ס"ק ג'קצוה"ח וכ"פ   - דכופין אותו לפרוע, וכשם שחייב למול את בנו ולפדותו דכופין אותו לקיים

א נחתינן לנכסים מהא דאמרינן גבי הלך ול  , בצדקה לית ביה משום שעבוד נכסי  -  :מט  כתובות  רשב"א .ב
 . נותנין צדקה מנכסיו, ואי הוי נחתינן לנכסים אפילו שלא בפניו נמילדעת דאין הב"ד 

מכין  מי שנותן פחות ממה שראוי לו ליתן ב"ד כופין אותו ו   -  בדפי הרי"ף  .יח   כתובות   ר"ן  פ"ז ממתנות עניים  רמב"ם .ג
יו"ד רמח א. ובקצוה"ח  שו"ע    -  בפניוויורדין לנכסיו  ליתן  אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו  

ממה נפשך אם צדקה הוא בתורת חוב ושייך ביה שעבוד נכסי א"כ שלא בפניו נמי, ואם אינו אלא למצוה ס"ק ג' הקשה  
נחתינן לנכסיה מדין כפיה ומקיימין מצות עשה שלו בעל כרחו מש"ה שלא  ותירץ דהואיל ו  בפניו אמאי יורדין לנכסיו.

 . ליתיה קמן לית לן למיחת לנכסיה היכא דלא אשתעבד נכסי בפניו דליתיה בדין כפיה כיון ד

לפרנס קרובו או ליתן לקופה ולתמחוי    , כגוןשדין ב"ד לכופו על הצדקהיש לחלק בין כ  -]ס"ק ח'[    נתיבות המשפט

  פיו   צדקה שבא עליו מכח דיבור  לביןיש שעבוד נכסים,  של העיר שבאו החיובים עליו שלא מכח דיבור פיו,  
 .ודלא כקצוה"ח שלא חילק בזה  הוי כנדר וליכא שעבוד נכסי ד

 נדר אביהם  לשלם

דמצות  דכיון  .  נדר ומת מחויבין היורשין לקיים נדרו  -  גפ  'יס  לכ ור  תקבא  ת"ושב  בית יוסף .א
צדקה יש בו משום שעבוד נכסיו א"כ ה"ה בנודר כיון דכתיב )דברים כג, כד( בפיך זו צדקה אית ביה נמי שעבוד, ולא גרע  
משאר חוב דאפילו מלוה על פה דעת הרמב"ם )פי"א ממלוה ה"ד( וכמה פוסקים דשעבודא דאורייתא, וכיון דשעבודא 

ה צוה ליתנו נשתעבדו נכסים ה"ה בנדר דכתיב בפיך ודריש מינה פ"ק  רמי אנכסי כמו בפדיון הבן ובעולת יולדת דהתור
 . קצוה"ח ג' -  דר"ה )ו, א( זו צדקה, שעבודא אנכסי ומחוייבין היורשין לשלם מנכסי אביהן

 גבי גזל הגר   ב"מ סב. גבי ריבית ומב"ק קי. ו כן מגמ'  והוכיח   .יםחולק  -סי' מ"ח    רמ"א שו"ת  חו"מ נ'    מהרי"ט .ב
תשובת הריב"ש סי' שכ"ח ושל"ה דנשבע מו  הכרת-  דכרת  'יס  ב"ב  וממרדכי  יכ  ה"ד  :ו  ןיכרע  ומתוס',  כמבואר בסמוך

לקיים קנין בדבר שלא בא לעולם אף על גב דמחויב לקיים שבועתו, אם מת אין היורשין צריכין לקיים, וה"ה בנידון דידן 
 . כנ"ל שצדקה שאני דהוי שעבוד ממון ועי' בקצוה"ח שדחה כל ראיותיהם .דאינו אלא משום נדר

 ]'וחי אחיך'[ להחזיר ריבית אביהם
אם מת אין היורשין  , ווחי אחיך עמךלהחזיר כדכתיב )ויקרא כה, לו(  רחמנא  חייביה    ריביתהמלווה ב -.  סב  גמ' ב"מ

   .מחויבין להחזיר

יורדין לנכסיו בריבית קצוצה אלא מכין  ולכן    - ב"מ שם    מרשב"אסי' ש"ה    ריב"ש .א אין הב"ד 
ומשום דשעבוד נכסים ליכא בריבית, תדע דהא הניח להם אביהם מעות של ריבית אין חייבין    אותו עד שיחזיר,
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להחזיר, ואילו בגזל מחויב לאהדורי כל שהגזילה קיימת או שהניח להם אביהם אחריות נכסים, אלא ודאי ליכא הכא  
 . אלא עשה דוחי אחיך עמך

ומוציאין ממנו כגזילות וחבלות,   יורדין לנכסיובריבית קצוצה ב"ד   - יש אומריםמ)מצוה שמ"ג(   חינוך .ב
פ"ד ממלוה )ה"ג(. משנה למלך    - ולסברא זו הא דאם מת דהבנים פטורין אפילו הניח אחריות נכסים גזירת הכתוב הוא  

יורדין לנכסיו היינו מדין כפיה דאפילו למ"ד פריעת בע"ח מצוה ושעבודא לאו דאורייתא  ובקצוה"ח למד שטעם הי"א ד
 רדין לנכסיו ומקיימין מצות עשה שלו בעל כרחו.ב"ד יו

 ]'וחי אחיך'[ גזל הגר של אביהם  לשלם
הכסף   ומתהיה מעלה את הכסף ואת האשם לירושלים    ואם מחויב לקיים מצות השבה לכהנים   גזל הגר  -  .קיב"ק    משנה

 . דכתיב וחי אחיך עמך לדידיה אזהר רחמנא לבריה לא אזהר .ינתן ליורשים

דלא   אבל בנודר לצדקהדאין בו משום שעבוד נכסי כיון דלבריה לא אזהר,    לי קראודווקא בזה דג  -   ס"ק ג  קצוה"ח

 יורשין מחויבין להחזיר.גלי הו"ל כמו שארי מלוה הכתובה בתורה וא"כ 

 מסירת דין וחשבון

 , יח.סעיף טז

 השבעת האפוטרופוס 
מינוהו  אפוטרופוס ש  -  ב,-א   תוא ו:  כ  םשש"ג    חלוף, וצריך,  ה"דגיטין כ"ה:  ר"ן  נב.    מברייתא גיטיןרמב"ם  

מה שהכניס והוציא,  אינו צריך לעשות להם חשבונות  כשיגדילו היתומים, נותן להם ממון מורישן, ו  ,בית דין

דכשמינוהו ב"ד ליכא למיחש    שו"ע.  -   שלא גזלם כלום  בנקיטת חפץונשבע    אלא אומר להם: זה הנשאר,
 .באפוטרופסות זה דיצא עליו קול שהוא מהימן לב"דשימנע מלהיות אפוטרופוס כשישביעוהו, כיון דיש לו הנאה גדולה 

אלא אם    להאמינו בלא שבועה,אין בית דין יכולים למנות אפוטרופוס    -  םש  רא"ש  :וכ  יןטיג  ף"ירה  לעראב"ד  
 שו"ע. - שירצה להיות אפוטרופוס אם לא יאמינוהו בלא שבועה.כן אינם מוציאים אדם הגון  

וכן היתומים,    שמינהו אבי  אבל אפוטרופוסכרשב"ג ודלא כרבי  הלכה    -  שם  רמב"ם גאון רא"ש מברייתא

ועי'    .דחיישינן שימנע מלהיות אפוטרופוס מחמת השבועה   .שו"ע  -   , אין נשבע על טענת ספקשאר המורישן
 שיטת רש"י הובאה בגר"א ס"ק לב. 

דגדלי יתומים  כגון  שו"ע.    -  גר"א.   -   אפוטרופסין פטרוהודוקא משבועת  ד  ודאיאבל נשבע על טענת    -  גיטין כו:   רי"ף
ה"ה אם טענו הב"ד בטענת ודאי והוא כפר בהו, דאם הם שנים  ווטענו עליה בטענת ברי וכפר בהו, כגון זה ודאי נשבע,  

   נאמנין נגדו, אבל אם הוא אחד נשבע כנגד האחד שהוא כעד נגדו.

  שו"ע.   -  .השומרים, נשבע שבועת  שטוען שאבדוהיינו    היתומיםכן אם אבד שום דבר מנכסי    -  שם  רי"ף

דכל שבועת שומרים על ספק באה, שהשומר טוען שאבדו או נגנב מידו, והמפקיד אינו יודע אם כדבריו כן הוא או עדיין  
 בידו הוא, וחייבתו התורה לכל אדם לישבע מספיקו:

  -.  ספקאם יש לאפוטרופוס חלק בריוח, אפילו מינהו אבי היתומים, נשבע אפילו על טענת    -  רמ"ה
 דהא ודאי לא מימנע דהא יש לו הנאת ריוח מזה: שו"ע.

קצ"א  רשב"א ח"ג  כג    בתשובה  סעי'  שם  הגאוני  -ד"מ  משל ם שתקנת  שלקח  מי  על  סתם  חרם  מחרימין 
 רמ"א.  -יתומים 

 סעיף יז , זרמ"א סעיף ט

 מסירת דו"חהאפוטרופוס בחיוב 
ש"ג   חלוף, וצריך,  ה"ד  ה:גיטין כר"ן    סימן ל"ח מהר"ם פאדוואה    אות פ'מבעל העיטור    סי' שצמרדכי גיטין  
רמ"א    -  והכי יש לנהוגצריך ליתן חשבון,    הואיל ואינו נשבע,במינהו אבי יתומים    -   ב,-א   םשכ"ו:  
דרבי ורשב"ג בפלוגתא דאבא שאול ורבנן דרבי כרבנן דמינהו ב"ד א"צ לישבע ורשב"ג כאבא שאול  מפרש פלוגתא  ו  בי"א

 .גר"א  -  ואנן קי"ל כאבא שאול כדלקמן

צריך לחשוב   כמו שנתבאר, אף על פי שאין האפוטרופוס צריך לעשות חשבון  - ב ת וא ו. כ ןיטיג ש"גרמב"ם 
שהוא    דלאו בני מחילה נינהו:בינו לבין עצמו לדקדק ולהזהר הרבה מאביהם של אלו היתומים  

נקט כאן תואר  .  שו"ע  -  )תהילים סח, ו(רוכב ערבות, שנאמר: סולו לרוכב בערבות וכו' אבי יתומים  
 פרישה.  -דהש"י בזה דהוא רוכב ערבות כדי לאיים עליו ברוממות הש"י ובהשגחתו על היתומים 
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כי הכי הוא , צריך ליתן חשבון,  גוייםאפוטרופוס שנתמנה ע"פ ערכאות של    -ד"מ שם  סי' שכד  ריב"ש  

 רמ"א.  - בדיניהם

 טוען שיש בידו מעות יתומים ]אם נחשב לאפוטרופוס[
ראובן שאומר שיש לו בידו מעות של    -ד"מ שם    ד"פ סי' תקצ"גממהר"ם מרוטנבורג    גיטין סי' שצא מרדכי  

דהות  שמעון, ואומר שציוהו לתת לבניו, אם רוצה לתת לכל בניו בשוה אינן יכולין להשביעו,  

לקצתן ולא לכולן,   ש"ך -' דלאח ' אתיא יכדר מבאבל אם רוצה ליתן  ליה כאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים. 
 רמ"א.  - יכולין להשביעו שלא עכב כלום לעצמולפי דבריו אינו אפוטרופוס עליהן, ואם כן 

אי מיירי במודה מעצמו שיש בידו מעות יתומים, ודאי דנאמן בלא שבועה, ואמאי יהיו    ממ"נ  הקשה  -נתיבות המשפט  
יכולין להשביע בטענת שמא, ואי טוענין שיודעין שיש בידו ממון אביהם ואינם יודעים כמה, היאך יתחייב שבועה נגד 

כך   ות יתומיםדמיירי שהודה בפני עדים שיש בידו מע   וי"לטענת שמא הא לא טענינן ליתמי להוציא.  

עשה,   וכן  שיגדלו,  עד  הצטרכותם  על  ולהוציא  בצרכיהם  לעסוק  לאפוטרופוס  אותו  מינה  ואביהם  אינם  וכך  דאז 
שא"צ לישבע, אבל אם אמר אחר שהודה כשתבעוהו   היה כמשיב אבידהכיון דבשעה שהודה    יכולים להשביעו

צרכיהם רק לקצתן, האחרים שלא נעשה אפוטרופוס נגדם  ואמר להם שמהמעות שהודה לפני העדים לא ציוה ליתן על  
יכולין להשביעו אם לא נשאר תחת ידו, דנהי שהיה נאמן על זה מחמת שאמר בשעה שהודה שאביהן ציוה ליתן לקצתם  
מזונות עד שיגדלו, מ"מ שמא נשאר תחת ידו וזה המותר שייך גם להם. אבל אם אמר בשעה שהודה בפני עדים שלא ציוה  

בראה   סעיף ח'   הבסימן רנ"המעות רק לקצתן ולהנשארים לא יתן אף פרוטה אחת, אינם יכולים להשביעו כמו  ליתן  
 אביו שהטמין, כנ"ל.

 רמ"א.  - ואם הם קטנים, ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס ומשביעין אותו  - שםמרדכי 

 סעיף יט 

 הסכום המינימלי המחייב שבועה

כשמשביעין אפוטרופוס שבועת    -  :שבועות מח מגמ'  רש"י ורשב"א    ף"ירה  יפד  :וכ  ןיטיג  ף"ירה  לע  ראב"ד .א
המשנה, צריך שיטענוהו בית דין או היתומים, אפילו בטענת שמא, שתי כסף ופרוטה, ויכפור  

סמ"ע ס"ק  ומשמע מ   .ימן פ"ח וצ"ג סוף סעיף א'בסכמבואר  שו"ע.    -  כדין שבועת התורה.  בשתי כסף ויודה בפרוטה
פ"ט מה' שלוחין לא  וכן מהכסף משנה  ב"י לעיל סי' צ"ג  אך בש"ך דחהו דמה נ"ב שהחשד והכפירה יהי' שתי מעין כסף כו'  

 . משמע כן 

  סימן צג שולחן ערוך  ה   ל"זו  :גר"א ותמה על בדק הבית  -וכמש"ל ר"ס צ"ג  א"צ הודאה    -רמב"ם  ר"י מגאש רמ"ה   .ב
אלו נשבעים בטענת שמא: השותפים, והאריסים, ואפוטרופסים שמינו אותם בית דין על היתומים, והאשה שהיא    :'א   'יעס

ונותן בענייני בעל הבית, כל אחד נושא  ובן הבית שהוא  חנונית,  ונותנת בתוך הבית או שהושיבה בעלה  נשבע    נושאת  מאלו 
מדבריהם בנקיטת חפץ בטענת ספק, שמא גזל חבירו במשא ומתן, או שמא לא דקדק בחשבון שביניהם. ואין כל אחד מאלו  

 נשבע בטענת ספק, עד שיחשוד המשביע אותן בשתי מעין כסף. 

בל אם לא היתה טענה או כפירה והודאה כשיעור זה, אם טוענין אותו טענת ודאי; נשבע  א  -ראב"ד  
פירוש, אם יש לו עליו טענת ודאי שתופס משלו    שו"ע.  -ומגלגל עליו שלא עיכב בידו משלו כלום.    היסת

לגל עליו ג"כ שבועת  והוא כופר, והרי יש מכח זה על האפוטרופוס שבועת היסת שתיקנו על כופר הכל בטענת ברי, ואז מג
 :סמ"ע -  האפוטרופסים זו שהיא בפחות מטענת שתי כסף ופרוטה 

 סעיף כ

 חיוב האפוטרופוס בפשיעה
 מ "ב  י"נ  ד"ה הלכהגיטין נב:  תוס'    ד"ה דאיב"ק לט.  תוס'    'ה   'יס  ד"פ  ק"ב   רא"שרב האי גאון רשב"א   .א

מגניבה  אפוטרופוס, בין מינוהו בית דין בין מינהו אבי יתומים, פטור    -ד"מ כז    א נ א   ה"ד  .דכ
ירושלמי אדם מבריח עצמו מן השבועה ואין מבריח בו  ב: ב"מ מכדאיתא בגמ'    .שו"ע  -  ואבידה וחייב בפשיעה 

  -   ולא חישיינן שימנע בגלל זה להיות אפוטרופוס  ה עצמו מן התשלומין אלמא אף במקום שפטור משבועה חייב בפשיע
 גר"א.

מינהו אבי יתומים פטור אפי'  באם מינהו ב"ד חייבים בגנבה ואבדה וכ"ש בפשיעה    -רמב"ן ה"ר חיים   .ב
אך בש"ך ס"ק  מהרשד"ם סי' שי"ד דאין להוציא ממון   מהר"י לבית לוי סוף סי' ג' ומחמת כן פסקו  ך"ש  –  מפשיעה

 כה דהוי טעות סופר ע"ש שנשאר בצ"ע לדינא. 

סתירה  והקשה  כשומר שכר מדין פרוטה דרב יוסף    הגנבה ואבדבמדוע לא יתחייב  על השו"ע    תמה  -  ס"ק כד  ש"ך
דאין  לעיל סי' ע"ב וסי' רס"ז  דאזלי לטעמיהו  ופוסקים הנ"ל  רא"ש  ה   כדעת  ה שפטור מגנבה ואבד  דהכא פסקבשו"ע  

יוסף אבל    הלכה  יוסף א"כ כאן מצו  השו"עכרב  והוי ש  ה פסק שם כרב  בסימן ע"ב נה"מ  ועיין    :ע"ש  ומר שכרקעביד 
 ]משה"א[ ס"ק י"ט. 
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כל כמה דלא ידעינן בה אם נאבד    אין לחייבו שבועה שלא פשע בהאף על פי שחייב בפשיעה    -  גיטין פ"ה סי' ז'רא"ש  

. בלא טענהליתומים דבר, דנהי דמשבעינן ליה דלא עיכב משלהן כלום, לגניבה ואבידה לא חיישינן ולא משבעינן ליה  

 סמ"ע. - בסעיף ט"זכנ"ל מוכח דס"ל דאם טוען האפוטרופוס דנאבד או נגנב משבעינן ליה שלא פשע בגניבתו, ו

 [מי יימר דמשתבע] ת לפשיעהטענה המעבירה שבועה אם נחשב
מה שלא   בבית דיןאפוטרופוס שטען    -ד"מ שם    סי' רמבממהר"ם    ב"מ סי' רצמרדכי    סימן אלף ק"ושב"א  ר

  ואילו טען כהוגן היה מגיע ליתומים השבועה השבועה,    שלכנגד היתומים  לזההיה לו לטעון ועל ידי זה בא  
  -  לא ברי היזקא ופטורו  שהוא ספק ממון לא חשיב רק גורם לממוןכיון  ]ו  דמי יימר דמשתבעלא מקרי פשיעה,  

ולא מקרי פשיעה אלא אם נוטל זה בלא    מרדכי שם.   -   ואפילו דינא דגרמי לא הוי אלא גורם לממון  .נה"מ[
  רמ"א. - שבועה ואילו טען כהוגן היו נוטלים היתומים בלא שבועה 

שבועת  גבי    שבועות לא:  ממשנה וקשה  משום דמי יימר דמשתבע הנתבע,    דלא הוי מזיק ממוןמשמע    -]סק"ד[    קצוה"ח

כפר   הרי אלו חייבין.  - עדות, משביע אני עליכם ואמרו אמן  אמר לשנים בואו והעידוני, אין אנו יודעין לך  שאם    העדות
דהא הנתבע  ,  לא הוי כפירת ממוןאמאי חייב הא  ושבועה    קרבןהכופר חייב  אחד והודה אחד  

 . מה שתירץ הקצוה"ח   חייב שבועה נגד העד שמודה ומי יימר דמשתבע, ע"ש

"ה כיון דעד אחד אף שהעיד ומשו, דשאני התם דרחמנא חייביה קרבן כשיש כפירת ממון,  תירץ  -ס"ק יא    נה"מ
לא הוי רק גורם לממון משום דמי יימר דלא משתבע, וגורם לממון לאו כממון דמי, ואילו העיד גם העד השני היה ממון  

גורם לממון דלאו כממון הוא וע"י  גמור, ומשו"ה כי כפר כפירתו ממון גמור הוא, דע"י העדאת העד הראשון לא היה רק  
העדאת העד הנ"ל היה ממון גמור, וכי כפר כופר בממון, משו"ה חייב, משא"כ הכא באפוטרופוס דלא הוי מזיק רק מטעם  

 דינא דגרמי, דהא אפילו עדים שהעידו שקר לא חשיב רק דינא דגרמי כמבואר בסימן ל"ח ודינא דגרמי הוא מדרבנן.  

 . כב , סעיף כא

ונתנו הרועה עם השוורים, ולא ידע שלא  אפוטרופוס של יתומים שקנה להם שור ולא היו לו שינים,   •

ומת,   ופטור.היה אוכל,  נתבאר בסימן    וממי משתלמים היתומים  אינה פשיעה לאפוטרופוס, 
   סעיף י"ח. רל"ב

  .סעי' ח  אפוטרופוס שלוה לצורך היתומים נתבאר בסימן ק"י •

 סעיף כג 

 האפוטרופוס לאחר המינויחזרת 
ב"ב   ה"גתוספתא  רשב"א    פ"ח  רמב"ן  בשם  הנ"ל  כשמגיד  בתוספתא  אבי    -ן  מינוהו  בין  אפוטרופוס, 

; משהחזיק  יכול לחזור בו  היתומים בין מינוהו בית דין, עד שלא החזיק בנכסי היתומים
ומטעם נדר לא מיחייב, דבטרחא בגופו לא שייך נדר אפילו  שו"ע.    -   בנכסי היתומים אינו יכול לחזור בו.

 נה"מ  -בעני כמבואר בש"ך סימן רמ"ג ]סק"א[ 

התחיל להתעסק    אך אםלא נתעסק עדיין בצרכיהם  יכול לחזור בו דווקא ש  -ד"מ ל    סימן תפ"טריב"ש  
מדין פועל שא"י    :וע   מ גמ' ב"ב  ח כומדכ  עדיף יותר מהחזיקוהתחיל    רמ"א.  -אין יכול לחזור בו    בצרכיהם

 גר"א - לחזור בו לאחר שהתחיל.

דאפילו שומר לזמן יכול לחזור תוך   )ב"מ י, א(,  מאי שנא מפועל דיכול לחזור בחצי יוםהקשה    -  קצות החושן 

דטעמא דפועל חוזר היינו משום דכתיב )ויקרא כה, מב( כי לי בני ישראל עבדים ולא    ותירץהזמן מהאי טעמא דפועל.  

 . עבד ה'מצוה קא עביד הו"ל דדאפוטרופוס עבדים לעבדים, וכיון 

מביא הנכסים לב"ד והם ממנין    ן העירהולך מודווקא אם נשאר בעיר, אבל אם    -ד"מ שם  רשב"ץ  
  בשומר שרוצה ליסע ממקומו, שאין אוסרין   רצ"ג סעיף ג'  ושו"עמב"ם ]פ"ז משאלה הי"ב[  וכ"פ הר  רמ"א.  -  אחר

 לנפקד במדינה משום פקדון של זה, עכ"ל. וה"נ דוגמתו באפוטרופוס:

 קצוה"ח ס"ק ה 

 מינוי אפוטרופוס בכפיה 
על יתומים ואינו חייב לקבל    אין ב"ד יכולין לכוף שום אדם להיות אפוטרופוס  -פי"א מנחלות )ה"ה(    הרב המגיד

  )גיטין נב, ב( גמ'  והוכיח כן מ  שאין זה מצוה שהב"ד יכופו עליההאפוטרופסות בעל כרחו ודבר ברור הוא  
 . מינהו אבי יתומים אי רמי שבועה עליה אתי לאמנועי 

 :וכנ"לשלא לחזור דכיון דמצוה הוא לא שייך ביה עבדים לעבדים  יל בה כופין אותואבל אם כבר התח  -קצוה"ח  
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  אפוטרופוס ללא מינוי ב"ד

 סעיף כד

 יתומים שסמכו אצל בעה"ב 
גיטין   הבית    -טור  .  נבמשנה  בעל  אצל  שסמכו  קטנים  בשלהם,יתומים  ונשתדל  מעצמם,  דין    הם  לו  יש 

 שו"ע. -. מעובדא שם בגמ'אישה אפוטרופוס לכל דבר. ואפילו סמכו אצל 

ויום אחד דבא לכלל עשר דהשתא מסתמא הוא חריף וא"צ לבדקו אם הוא חריף   דוקא שהקטן בן ט'  -  רמ"ה .א
סימן  כמבואר ב  כו'  דהא יש לו רשות למכור במטלטליואם הוא חריף אפילו מבן שש    וסמיכתו אצל בעה"ב הוי סמיכה 

   .סעיף לאב"ח  - מן הסתם  אבל פחות מזה לא מהני סמיכתו, רל"ה סעיף א'

   .טור - ואפילו בקטן ממשאלא הרי הוא כאפוטרופא ממש   אין חילוק - ]גיטין פ"ה סי' ו'[  רא"ש .ב

  ב. גיטין נב  סבתא   היאכה  שסמכו אצל מי שאינו ראוי למנותוביתומים קטנים    לא פליגי אלא  -סי' תצ"ה    ריב"ש

שנשאל על שותף  דידיה  כנידון    אפוטרופוס  אבל בשסמכו אצל מי שראוי למנותשהרי אין ממנין נשים,  

שותפו   מות  לאחר  השותפות  ממון  את  לנהל  אפוטרופוסדכו"ע  שהמשיך  דדין  נחת    מודו  האב  דהא 
 :פת"ש סי' ג' חכם צבי -  לשותפות על דעת כן

 השבעתו

ק"ו מאפוטרופוס שמינהו    שו"ע בי"א.  -  אין משביעין אותוו  - רשב"א הרב המגיד  אב"ד רמב"ן  ר .א
מימנע, כ"ש כשסמכו   דילמא  משום  ישבע  לא  אמרת  עבד,  לא  מיניה  הנאה  לאו דה"ל  אי  יתומים דאיכא למימר  אבי 

 "ש:פת בספר תפארת שמואל על הרא"ש פרק הניזקין ]גיטין פ"ה סי' ו' אות ב'[ וכ"פ  רמב"ן. - מאליהן. 

ו  רא"ש .ב סי'  פ"ה  אותו  -  גיטין  בי"א  -  משביעים  אליו    .שו"ע  שימשיך  הגון  שאינו  לאדם  למיחש  דאיכא 
היתומים ויכלה ממונם מאחר שלא ישבע לבסוף, ולא שייך למימר ביה דאתי למנוע, דמי ביקש מידו זאת, ואי אדם הגון  

   הוא ועושה לשם שמים בשביל שרואה שאין להם עוזר וסומך, לא ימנע בשביל השבועה, עכ"ל

   סמוך אצל אמו
קטן שסמוך אצל אמו וראו בית דין להחמיר עליה שתתן חשבון או שאר    -ד"מ לא   סימן תצ"ה ריב"ש  

 רמ"א.  -  , דליכא למיחש דמימנע ולא עבדא, דודאי אמו דעתה קרובה אצל בנה ולא תמנע משום זה חיזוקים, מותר

אלמנה שנישאה לאיש אחר והכניסה לו ממון של בעל הראשון, וגם זנה אצלה    -]גיטין סי' שצ"ב[    מרדכי
אם אין  על כתובתה,    וטען היתום שלא נשבעה אמוהאלמנה,    ומתהשהיה לה מבעלה הראשון,    את בנה

 סמ"ע.  - בממון יותר ממה שהוציא על היתום במזונות הרי זה פטור

ע"ש שהאריך, וכ"כ  שנתמעטו הנכסים קודם שנשבעה,    אין פוחתין מכתובתה מהו  -   ]ב"מ סי' רפ"ט[  מרדכי

 סעי' לא.  דרכי משה -דאם פרעה לגוי מנכסי בעל אין פוחתין לה מכתובתה תשובת רא"ש כלל פ"ז סי' ד' ב

 סעיף כה

 ההוצאותמבקש החזר אפוטרופוס ה
  מעותיו על קרן הצבי יתומים שסמכו אצל בעל הבית וזן אותם משלו, לא הניח    -  סח'ח"ד סי'  רשב"א  

   שו"ע. -

  -  ם של "זויורה דעה סימן רנ"ג סעיף ה'. בותר דבריו הקשה דהמחבר ס - לעיל סי' קכ"ח בב"י אות כ"א  כנה"ג
לו ליתום באותה    : אפילו היה א"מרה   ה יגה ומי שפירנס יתום, והיה מכוין למצוה, וכשהגדיל תבע ממנו מה שפרנסו, פטור.  

שעה, אם לא שפירש שדרך הלואה פרנסו. ודוקא יתום, אבל אחר, אפילו בסתם, נמי אמרינן שדרך הלואה עשה מאחר 
 . סימן ר"ץ סעיף כ"ה בחושן המשפטשיש לו נכסים )תא"ו(. ועיין 

וכ"כ להדיא בשו"ת תה"ד סס"י שמ"ח    נראה דסמכו עליו עדיף. דהוי כאפטרופס שזן את היתומים.  -  א"ער
ובשו"ת הר"ם אלשיך סי' ע' כתב ג"כ דדברי הרשב"א בסמכו הם רק לשיטתו ולא לשיטת הרי"ף דפוטר בזן להיתומים.  

 . א"ערב 'יע

שצריך ]בתרומת הדשן[  וביאר שם   .רמ"א -הוא הדין אחד שאמר שהלוה ליתומים  - סימן שמ"ח תרומת הדשן 

 .כשיגדילרא"ש שאם לוה הקטן מאחרים כדי לבזבז אינו חייב לפרוע "כ לברר שהוציאו הוצאות לצורך ולא לבזבז ושכ

  -   אבל אם פרנסן בתורת גמילות חסדים, פטורים  -ד"מ שם    ני"ט ח"אור"י    שער ס"ה ספר התרומות  
 רמ"א.
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 שונות

 סעיף כו

 ]ציוה האב שלא יתנו לו[  יתום המבזבז נכסיו
אין בית  מפסיד והולך בדרך רעה,  אוכל ושותה יותר מדאי וקטן שהגדיל, אפילו היה    -  לטב"מ  מרמב"ם  

ואף על פי כן מוכיחים אותו ומלמדין אותו ללכת בדרך  ואין מעמידים לו אפוטרופוס,  דין מונעים ממנו ממונו  

  .דיגמה  ברה   –ס לדקנני לא מוקמינן  ו אפוטרופ ש"סוב .שו"ע - ישרה ואורחות צדיקים

  - ה.  שלא יתנו לו עד זמן מרוב  או  כשר ומצליח,שלא יתנו אלא אם יהיה  אלא אם כן צוה מורישו    -מב"ם  ר
 שו"ע. 

אפילו   אינו כלוםשיעבד היתום נכסיו לאחר שלא יתנו  האב שאמר אם בתוך זה הזמן  -ג' סעיף י ב"י .א

  סמ"ע. - לאחר הזמן.

מדפי הרי"ף[.   הר"ן ]כתובות ל"א סוף ע"א בשם    ברמ"א סעיף ב'    סימן רל"המעל הב"י    הקשה  -  דגול מרבבה .ב

מכל מקום מקחו  אף על פי שאפוטרופוס צריך לקיים דברי המת ואסור ליתנם ליורש ולא ללוקח עד הזמן שצווה,  ש
מבואר שבצואה היה מפורש להדיא   ובפת"ש תירץ דבב"י  מקח, ואם תפסן הלוקח מידו אין מוציאין מידו

 . שתוך הזמן לא יוכל היורש לעשות שום דבר, וא"כ אפשר לומר דלא סתרי אהדדי

יג'    נה"מ , דהוי מתנה על מה שכתוב  הא בלשון אל תתנו אינו יכול להפקיע ירושתו  הקשה על הב"י  - ס"ק 

 צ"ע. ונשאר בע"ש שהאריך בתורה, 

 ילוי דעת האב במינוי האפוטרופוסג
 שהיה לו והניח אשתו מעוברת וילדה בן אחר מיתתו והבן הראשון נפטר,אם העמיד אפוטרופוס לבן אחד    -  נ"ר  'יס  י"ב

והוא ידע שהיא מעוברת  אותו אפוטרופוס משתדל גם לאותו בן שנולד,  -  דדעת אביו קרובה אצל בנו 
 . ע"מ ס דרכי משה

 התנגדות היתומים למינוי האב
מי שמינה אפוטרופוס לבניו הגדולים, יכולים לומר: אין אנו צריכין    -ד"מ כו   נכ"ו ח"ארבינו ירוחם   

אם כן יש בו משום מצוה לקיים    אלא[, ס והאפוטרופשנתן הממון ביד שליש או ביד  ]פירוש,  אפוטרופוס,  
כשהוציא המעות מידו, והכא נמי דוקא כגון שנתן הממון    דדוקא  סעי' ב.  סימן רנ"בעיין לעיל  ו  רמ"א.  -דברי המת  

 :סמ"ע ס"ק נט - בחייו לידו דאפוטרופוס או ליד שליש אחר

 סעיף כז

 אפוטרופוס לחרש ושוטה 
 סי' רפה סעי' ב ב א "מר פ" וכ שו"ע. –השוטה למר עוקבא  -. מח גמ' כתובות 

 שו"ע.  - והחרש, דינם כקטנים ומעמידים להם אפוטרופוס.  -. קיגמגיד יבמות 

 סעיף כח

 [תוקפו לחייב ממוןפנקס האפוטרופוס ]
אפוטרופוס שמת, והוציא בנו פנקס אביו שכתוב בו    -    ' א  תוא ה:  כ   ןיטי ג  ש"ג  סי' ג כלל קג שו"ת רא"ש  

 שו"ע.   -  נמחק  דשמא נתפרע ולאמהיתומים בכך,    אין מוציאיןשהוציא בפרנסת היתומים מנה,  
 סי' סט ס"ה: כמבואר בשו"ע לעיל

סים  הנכ אם היו  אבל  ם  שהם מוחזקי   כיוון דדוק' להוצי' מן היתומי' אינו נאמן  דמשמע    -סי' קע"ב    מהרשד"ם .א
להחזיק מה שבידו כפי מה שכתוב בפנקס אף על פי שבן האפוטרופוס לא יוכל   ביד בן האפוטרופוס היה נאמן

 לישבע שלא נפרע אביו מזה החוב  
וה"ה    דלא מהני תפיסה באמר לי אבא  ו ס"וס"ק  ס"ק ס"ד    סי' ע"הכמבואר בש"ך    חולק  -ס"ק ל    ש"ך .ב

במצאתי בפנקסו של אבא דה"ל כאמר לי אבא והא דנקט כאן אין מוציאין ר"ל דנכסי' בחזקת יתמי קיימי ואף על פי 
לעיל סימן צ"א מ  ועי' נה"מ ס"ק יד שהקשה   .שהם תחת יד בן אפטרופוס אין מוציאין מן היתומי' נכסים שהן בחזקתן 

 .וונת הש"ךוע"ש מה שביאר בכדיכול לישבע על פנקסו, סעיף ה'. 
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אבל בעודו חי, נאמן על מה שאומר שהלוה להן, ונוטל    - ד"מ ה    נ'רמב"ן סי'  המיוחסות  שו"ת רשב"א  
 :ברמ"אי' צ"א ס"ג והתבאר בס רמ"א. -ה בשבוע
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 שומר חנם | סימן רצא 

 חיובו בתשלומים 

 סעיף א

  - שומר חנם פטור בשבועה מגניבה ואבידה, ואינו חייב לשלם כי אם בפשיעה.    -  :דצצג.  משנה ב"מ  
דבפרשת משפטים ]שמות כ"ב ו'[ בדיני שומרים פרשה ראשונה מיירי בשומר חנם וכתיב בה וגונב מבית האיש,    שו"ע.

ז'[ ונקרב בעל הבית אל האלקים, ודרשו בו ]ב"ק ס" ג ע"ב[ לשבועה, פירוש שהשומר טוען כן, וכתיב בתריה ]שם שם 
 שישביעהו על טענתו:

 ואפי' נאנס כדלקמן ס"ו: אם נגנבה או נאבדה מחמת שפשע בשמירתו ג"כ חייב -סמ"ע 

 תשלום מעידית
  םחייבין לשלארבע שומרין    -  .ה  מגמ' בב"קשם סי' ו'    רש"ל  .א   מ"ב  נ"י    'א    'י ס  א "פ  מ"ב רא"ש    .א   מ"ב   רי"ף

  סי' שפ"ה ושפ"ח ס"בלקמן ס"ק ב' וכ"נ  ש"ך -כמזיקין  ת מעידי

גובה החצי  שהיא פלגא מלוה ופלגא פקדון במקום שהוצרך לגבות ממנו    בעיסקא  -  מריא"ז  'א   תוא   .בשלטי גיבורים  
 ס"ק ב'.  ש"ך -מעידיות וחצי מבינונית 

 קצוה"ח נה"מ

 שעת שמירהכשעת פשיעה או כ
 . הגזילהגנב וגזלן אין משלמין אלא כשעת ביוקרא וזולא  - צג: גמ' ב"ק 

 . משום דהשתא לא עביד ולא מידי, גבי איתבר ממילא משלם זוזא  -)ב"מ מג, א ד"ה הא דאמרינן(  שיטה מקובצת

סק"ז בפשיטות דכל    בש"ך סימן רצ"הוכ"כ    כל השומרין משלמין כשעת הפשיעה  -.  פ"ח שאלה  הלכ'    הרב המגיד
 השומרין משלמין כשעת הפשיעה. 

שאני שואל דמשעת משיכה מחייב במזונותיה ולא מחייב באונסין עד שעת שבורה    -רמב"ן ריטב"א  
וברשותא דמאריה הוא למכירה וק"ו להקדש, אבל גזילה כיון דמשעת משיכה מחייב באונסין ונפקא נמי מרשות    ומתה

וההיא שעתא חייב  דגזילה כשעת שבורה ומתה דשאולה,  בעלים להקדש לא מחייבינן ליה באונסין אלא דשעת משיכה,  
 ים ס"ק א'. ועי' קצוה"ח ס"ק א' מה שהקשה עליהם ועי' תירוץ הנה"מ ביאורעלה. 

 גדר קבלת שמירה 

 סעיף ב

 הפקיד בסתם
  קבל והוא    כסף או כלים או בהמה או כל דבר לשמורשומר חנם הוא שהפקיד אצלו    -טור רמב"ם ב"מ פ:  משנה  

  א:שע"ז, ש"ג ב"מ נ 'י ס םש  נ:, מרדכי מ"ב נמו"י 'יעו .שו"ע - הוא שומר חנם  ,עליו לשומרו

אין השומר מתחייב    בסתםהמפקיד    -  ג.מלחמות לרמב"ן    בד"ה ורמינהי לשמור  -  ג.ב"ק צ  תוס'  ביצה דף מ'רש"י  
 . מפקיד פירות דהכא, לאו בסתמא עסקינן, אלא בקביל נטירותאו .עד שיאמר שמור לי

לו    ייחדבלא  ד וי"ל  דעול ואנטר קאמר,    ]ב"מ פ"א ע"ב[קשה, דהא אפילו בהכניס שורו ברשות חייב לרבנן  ה   -ביאורים    נה"מ
שאין צריך   אבל כשייחד לו מקום שמירה,  נעשה שומר בסתםשמן הסתם צריך שמירת בעלים,  מקום  

 נעשה שומר עד שיאמר שמור לי.  ןאישמירת בעלים, 

ואחותה נתנה ליד בנה התינוק  על זרועותיה לילך עמו לרחוב,    תינוק של אחותהלקחה  אשה ש  -סי' כ"ג    צמח צדק
אח"כ הדינר מן התינוק ותובעת אם הילד שתשלם לה הדינר, ואמרה שסמכה על   ונאבד,  דינר אחד לשחוק בו

רע  מלשלם, כיון שאחותה לא אמרה לה כלום בעת שנתנה הדינר ליד התינוק, ג  פטורהאחותה שתהא משמרתו. האשה  
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ולא קיבלה עלה שמירה כלל,   נטלה הדינר מיד התינוק    ואפילומהנח סתם  נושאת התינוק  אם אירע שהאשה שהיתה 
 .פת"ש -כו',  אבידה מדעת היא והחזירה אותו ליד התינוק, נמי פטורה, דמעיקרא 

דהבעל ]ובסמ"ע סק"ד[ דמבואר שם    ושו"ע וסמ"ע בסימן שמ"ט סעיף ב'טור  עליו מ  הקשה  -סימן צ"ו סק"ה    שער משפט
, והיינו משום דמסתמא קיבל עליו צריך לישבע שבועת שומרים אף על גב דלא קיבל עליו שמירה

 השמירה, ומסיים דצ"ע לדינא ע"ש. 

הל' רי הרמב"ם ]פ"ב מ, הוא ע"פ דבהטעם דהבעל צריך לישבעשם,    בב"ח בסימן שמ"טאר  עפ"י המבו  תירץ  -פת"ש  

דהבעל  באם הודיעה את בעלה שהיא שאולה ה"ז נכנס תחתיה כיון    בסוף סימן שמ"וביא הטור והשו"ע  שאלה הי"א[ שה 
ז"ל ב"ח  הוא תלמידו של ה   צמח צדק, ובפרט דהרב בעל  וזה לא שייך כאן  יש לו כו',  בנכסי אשתו דין לוקח
 . ונמשך אחריו ברוב הוראותיו 

 הנח לפני
 . שו"ע - אפילו לא קבל בפירוש, אלא שאמר לו: הנח לפני, הוא שומר חנם -רמב"ם ממשנה שם  

 ש"ך. - בלשון זה שאמר הנח לפני כן  ומר שכראם קבל שכר הוי ש  - ב"מ צט. רא"ש תוס'

 אצל המוכר לאחר קניין סחורה שנשארה 
 , דהא לא אמר שמור לי.  אפילו שומר חנם לא הויקנה מחבירו סחורה בקנין ונשאר אצל מוכר,  - סי' קצח יח  טור ב"י

אם אינו רוצה ליתן לו עד  שכבר נתן המעות, או שאינו מקפיד על המעות, שנותן לו בהקפה, אבל    דווקא  - ס"ק ג'    נה"מ
דרמי על אפיה   הוא זבינא  ואםוכדין מלוה על המשכון ]סימן ע"ב סעיף ב'[.    שיתן המעות הוי שומר שכר

התוס'  בהאי הנאה דתפיס ליה אזוזי, דדוקא במשכון כתבו   הוא שומר שכר, בלאו הכי  שיש בו הנאה למוכר
 [ דלא שייך זה, דמאי הנאה אית ליה כשמלוה מעותיו, משא"כ הכא שיש בו הנאת מוכר.]ב"מ פ' ע"ב ד"ה דקא תפיס

 זיכה חפץ לחבירו 
,  תלוי  אם זיכה לקטןזיכה חפץ לחבירו במתנה ע"י אחר ונשאר החפץ אצל האחר,    -ובא  "ב[ ה ]בתשובה ח"ד סי' רמרשב"א  

, וה"ל כאמר שמור לי, ואם אין הקטן כאן, י"ל כדי לזכות על ידו  אם הקטן כאן, ודאי לשמור מסרו לידו

דדוקא בדמי אבידה דאתיא מכח בן דעת חייב  ואין חיוב השבת אבידה,    סימן רל"ה  ב"י טור  -  מסר לו ולא לשמור
כמבואר בב"ק דף ק"ו ]ע"ב[, אבל אבידה דאתיא מקטן פטור, משא"כ כשהקטן כאן שהמזכה עשאו שומר ואפוטרופוס  

 נה"מ.  -ה חייב, דהוי כאפוטרופוס שמינהו אבי יתומים או ב"ד דחייב בפשיע

לא גרע משומר אבידה ]לעיל  ד, שומר כשהגדול אינו כאןהוי בזוכה לגדול לא שייך רק בזוכה לקטן, אבל דין  - נה"מ 
סימן רס"ז סעיף ט"ז[. וגדולה מזו כתב המהרי"ט ]ח"ב[ חלק חו"מ סי' קט"ז דהוי שומר ע"ש, כיון דהחפץ בידו ואין  

לא הוי שומר שכר משום פרוטה דרב ו"ח ה"א[,  וכ"ה בירושלמי דשבועות ]פהבעלים כאן לשומרו, הוי כשומר אבידה.  
 בסימן ע"ב ]סק"ז[    כמבואר בנה"מ  הכא דלא קפיד רחמנא להיות זוכה לחבירו במתנה, לא שייך פרוטה דרב יוסף,דיוסף  

 הנח לפניך/סתם
 שו"ע. -אבל אם אמר לו: הנח לפניך, לרב הונא   -פא:  ב"מ גמ'

אפי' שומר חנם לא הוי    ,או: הנח, סתם  -ולקולא עבדינן ופטור  בעיא שם ולא נשפטה,    פ"ו סי' יז  רא"ש  נ:  רי"ף
קיבל עליו שמירה אפילו שומר חנם לא הוי ומש"ה פטור נמי מדין שבועה, דלא רמי רחמנא שבועה אלא בשומרין  שאם לא  

כמו כל ספק  ]  ואבל מחרים על מי שלקח פקדון שלו ולא יחזירנו לבעליואינו חייב שבועה כלל,    וזה אינו שומר

וזה הוא בהיזק דאתי מעלמא. ]סמ"ע סק"ד[. אבל בהיזק דאתי מחמת שומר ובהמותיו יתבאר בסימן    שו"ע.  -  .[תביעה 
 שצ"ח ]סעיף ה'[. 

. ולסברא אחרונה שבסעיף ה' דבעינן משיכה בשומרין, מיירי  אם קיבל שכר הוי שומר שכר בלשון זה  -  ]סק"ד[  ש"ך
 הכא כגון דקאי בסימטא ובד' אמות.  

:  רמב"ם פ"ב משכירות )הי"א( ז"לודייק כן מ  שליחות יד חייב אפילו באומר הנח לפניך,ב  -ס"ק ב'    קצות החושן
טען שהפקיד אצלו וזה אומר לא אמרתי אלא הנח לפניך וכו' נשבע היסת כו' וכולל בשבועתו שלא שלח בהן יד וכו',    -

 כ"כ בסמ"ע סימן רצ"ו שם )סק"ט( דאם שלח בה יד חייב באונסין. ו סימן רצ"ו סעיף ז'וכתבו בשו"ע 

 וקיבל בשתיקה  'שמור לי'
אפילו א"ל שמור לי והניח לפניו, דשתיקה לא הוי כהודאה כי אם כשיש    שתקה"ה אם    -ס"ק ה'    ביאורים  נתיבות המשפט

 . זכות להשותק כמ"ש מהרי"ק שורש קנ"ה ]ענף א'[, או בתביעה לפני ב"ד ושתק



 דיינות 
 ידין' 'ידין הסמכה לקבלת הכשרת
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  תחייב השעשה מעשה,    אמר שמור לי ומשכו הנפקד לרשותו בשתיקה,  -ס"ק ה'    ביאורים  נתיבות המשפט
בשמירה. ומ"ש המהרי"ט ]ח"ב חלק חו"מ סי' קט"ז[ דאם אמר השליכהו ארצה כדי לפטור מאחריות, שלא נפטר בכך, 

   כבר תמה עליו בקצוה"ח ]סק"ג[ ע"ש.
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