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הלכות נחלות
 

פרק א' – סדר נחלות
עקרונות יסוד בדיני ירושה:

צ	צ	ים קודמים להורים ו	חים;	. 

בנים קודמים לבנות;ב. 

מי שקודם, זה 	ומר שזרעו קודם ל	חרים;	. 

משפחת ה	ב בלבד מו	דרת כמשפחה לעניין ירושה;ד. 

 בעל יורש 	ת 	שתו, ול	 ההיפך.ה. 
 ז	ת בתנ	ים הב	ים: 

 שניש	ו כדין ול	 שהם מ	ורסים 	ו של	 ניש	ו כדין, 
 הבעל חי, 

הנכסים היו מוחזקים ל	שתו בשעת מותה ול	 שמוחזקים בידי 	דם 	חר;

ה	ם מורישה רק לצ	צ	יה שבחיים, 	ם 	ין לה צ	צ	ים, הירושה 'חוזרת' להוריה.ו. 

פרק ב' – הבכור
הבן שנולד ר	שון ל	ביו, מקבל חלק נוסף שווה לחלק הר	יל.

ה	ב נ	מן להכיר ולהכריז על 	חד הבנים כבכור.

לדו	מה: כ	שר ל	ב 5 בנים, מחלקים 	ת הנכסים לשישה חלקים, והבכור מקבל שנים מהם.

בתנ	ים הב	ים:

1.      בכור וד	י,

2.      היה כבר בחיים בזמן פטירת 	ביו

המשך התנ	ים בפרק הב	

פרק ג' – תנאי ירושה: מוחזק וראוי בבכור ויבם
הבכור זכ	י לרשת 	ת חלק הבכורה רק בנכסים שהיו ל	ביו בפועל בזמן פטירתו, ול	 נכסים שהיו לו בכוח בלבד. למשל, שטר 

מלווה של 	ביו 	ינו נחשב לממון המוחזק על ידי 	ביו.

חלק הבכורה ל	 ניתן לבכור בעל כרחו, וזכותו לוותר עלי ולומר ש	ינו חפץ בו.

יבם דינו כבכור: מקבל 	ת כל הנכסים שהיו ל	חיו בפועל, ו	ילו הנכסים שהיו רק בכוח מתחלקים בין כל ה	חים בשווה.

פרק ד' – נאמנות המוריש / חזקת קרובים
	דם מו	דר כקרוב לעניין ירושה

1.      נ	מנות: המוריש נ	מן לומר על 	דם שהו	 ר	וי ליורשו. ז	ת בתנ	י שהדברים נר	ים מהימנים, ול	 חזר בו ב	ופן חשוד.

2.      חזקה: על ידי עדים המעידים ש	ותו 	דם הוחזק כבנו של הנפטר.
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פרק ה' – ספקות בירושה
ב	ופן כללי: בכל מקרה שיש יורש וד	י מול ספק יורש  - הווד	י מקבל הכל; ו	ם שניהם ספקות – חולקים בשווה.

למשל:

ספק זכר מול נקבה – הרי זה כ	ילו הניח בנות לבד.

	למנה שילדה בן ספק לבעלה הר	שון ספק לשני – 	ינו יורש 	ף 	חד מהם.

	רע 	סון קטלני וספק מי מת תחילה – למשל ה	ם 	ו ה	ב, הולכים 	חר היורש הווד	י.

פרק ו' – העברת ירושה / שינויים בחלוקת הירושה
מעיקר הדין, המוריש 	ינו יכול לשלול ממי שר	וי ליורשו 	ת הירושה, 	ל	 הי	 עוברת 	וטומטית, מכח זיכוי התורה, ליורשים 

הר	ויים על פי דין.

למרות ז	ת ישנן דרכים בהם היורש רש	י להעביר 	ת הירושה ל	דם שהתורה ל	 זיכתה לו ירושה.

לדו	מה להעביר ירושתו לבת, 	ו לתת חלק נוסף לבן ש	ינו בכור וכיוצ	 בזה. ז	ת בתנ	י שהעברת הנחלה ל	 נעשתה בדרך של 
ירושה, כלומר מכח דין תורה ל	חר פטירתו. מכל מקום העברת ירושה, למרות שמותרת, 	ינה ר	ויה.

צורות העברת ירושה:

 צוו	ת שכיב מרע: 	ם 	ומר 	דם ההולך למות שרוצה הו	 להבי	 חלק מנכסיו ל	דם מסוים, חשוב 	ותו 	דם כיורש 	מור, . 1
ויש לו 	ת כל העדיפויות של יורש.

מתנה: כל מענק שניתן מחיים בלשון של הענקת מתנה תקף 	ם 	ם ל	 ניתן ליורש על פי דין.. 2

פרק ז' – הוכחת המוות
יורשים התובעים 	ת ירושתם, חייבים להוכיח ב	ופן וד	י שמורישם מת, ול	 רק משמועות 	ו דברים מסופקים. מכל מקום, בשונה 

מעדות המתירה 	ישה להינש	, לעניין ממונות, 	ם דבר שחזקתו למיתה נחשב כהוכחה.

מלבד ז	ת, במקרה ש	דם נשבה, 	ו ברח מפ	ת סכנה, מורידים בית דין קרוב משפחתו לטפל בנכסיו.

	מנם מי שנעלם מרצונו לל	 	ונס, 	ין בית הדין מטפלים בנכסיו ודינם כ	בדה מדעת ש	ין מצווה להחזירה.

פרק ח' – תנאים בהורדת קרוב
הכלל: לעולם ל	 מורידים לנכסים קטן בתור קרוב, 	ו קרוב לנכסי קטן. כמו כן 	ין מורידים קרוב בקרבה ר	שונה. ז	ת משום 
שחוששים שהקטן יפסיד 	ת הנכסים, וה	דול 	ו הקרוב, יטען שזה חלקו ויוצי	 	ת נכסים של	 כדין. תחת ז	ת מעמידים ב"ד 

	פוטרופוס.

 

פרק ט' – מעמד הנכסים טרם החלוקה
טרם חלוקת הירושה הנכסים נמצ	ים בחזקת כל ה	חים. כמה השלכות לדבר:

כל טענה של 	חד היורשים לרכוש נפרד ששייך לו בלבד, מחייבת ר	יה כדין הוצ	ה ממוחזק.	. 

כל שימוש בחלק מהירושה לצורך 	חד מהיורשים, נ	מד בהנ	ה הכללית, 	ו מתוך חישוב כלכלי כולל, ול	 על בסיס הצורך ב. 
הפרטי של המבקש. 

כל רווח שמ	יע מהירושה מתחלק בשווה, למרות ש	חד מהיורשים הפיק 	ת הרווח לבדו.	. 
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יוצ	ים מן הכלל:

1.      כ	שר התנה מר	ש שמרוויח לעצמו

2.      שמדובר בעבודה מיוחדת לו

פרק י' – חלוקת הירושה / אפוטרופוס לקטן
כל חלוקה שבטלה, כ	ון שב	 	ח ל	 נודע ממדינת הים, בטלה החלוקה ויש לערכה מחדש.

	דם העומד למות ומש	יר 	חריו ילדים קטנים, צריך למנות 	פוטרופוס לירושה, ויכול לבחור 	ת מי שרוצה. 	ם ל	 עשה ז	ת, 
על בי"ד למנות 	פוטרופוס נ	מן, מוכשר ובר-פועל.

פרק י"א – ניהול נכסי יתומים
ל	 מעמידים 	פוטרופוס על כסף ומטלטלים, 	ל	 משקיעים 	ותם ב	ופן שמניב תשו	ות – קרוב לשכר ורחוק מהפסד, למרות 

שדבר זה קרוב לריבית – ל	 	זרו בנכסי יתומים. ושיעור הרווח נקבע לפיי העניין.

	פוטרופוס חייב להיות 	דם נ	מן, יר	 שמים, של	 קיבל עליו נידוי. ל	פוטרופוס סמכויות רחבות, ובסמכותו לעשות כל דבר, כפי 
שיר	ה לטובת היתומים.

במקרה ול	 מצ	ו 	דם כזה, בית הדין מפקחים על הוצ	ות ההכרחיות, כדי של	 יכלו נכסי יתומים.

סיום ספר משפטים
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